
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: č.ev. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 74/3224/2017) 

číslo zhotovitele: č. 841/5502/£f/17

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ0006379^^^^^^
bankovní spojení:

zastoupena: Romanem Petrusem, starostou
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. STRABAG a.s.
se sídlem: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena:

datová schránka:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

60838744 
CZ60838744
Ing. Jan Černý, těch. ved. oblasti - v plné moci 
Ing. Michael Procházka, ekon. ved. oblasti - v plné moci 
8yuchp8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany”)

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy bezmotorové 
komunikace A2", evidenční číslo OVZ/2017/0106 (dále jen „veřejná zakázka"). Základním 
podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18/12/2017 předložená 
v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Stavební úpravy bezmotorové komunikace AT (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou 
dle článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu 
prací. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace byla zpracována společností Mott 
MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00 
(dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v 
době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm,



za jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 
dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě 
součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění 
díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně 
sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí



zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá 
převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se 
jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu 
souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace 
popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli 
originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní 
řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí 
díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, 
doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

................. 5.893.818,- Kč bez DPH

.....................1.237.702,- Kč DPH v sazbě ... 21... %

................. 7.131.520,- Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůosmsetdevadesáttřitisícosmsetosmnáct korun českých bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. 
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a 
maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou 
dokumentací.



6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v příloze č. 1 této smlouvy-Soupisu prací.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.

6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě stím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu 
běžet ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby 
dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným 
dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 
sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.



7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 
být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 
stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.

7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.



Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 5.000.000,- Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, 
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, 

proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 
dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad.



Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště zhotovitelem

Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být 
zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se 
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by 
jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné 
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o 
informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly 
z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním 
smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.



Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Jan Černý

e-mail: ian.02.cernv@strabag.com

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Mgr. Martin Moulis, 
tel: +420 222 805 780, 
e-mail: martin.moulis@praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 
strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 
účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a 
předáno písemně v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.l- Soupis prací (výkaz výměr)

mailto:ian.02.cernv@strabag.com
mailto:martin.moulis@praha8.cz
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STRABAG a.s.
Síi?é,,d,e 19a/21- 160 °0 Praha 5

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 20.12. 2017, č. Usn RMC 0807/2017

Správce rozpočtu:



Příloha č. 1

Soupis prací



Firma: MOTT
(JjAspé Seznam stavebních objektů

Stavba: 379826 - Úprava bezmotorové komunikace A2
Varianta: Základdní řešení

Cena bez DPH: 
Cena s DPH:

5 893 817,96 
7 131 519,73

SO 001 Příprava území 377 659,31 79 308,46 456 967,77
SO 002 Opatření po dobu výstavby 197 965,14 41 572,68 239 537,82
SO 101 Úprava stezky 3 065 527,41 643 760,76 3 709 288,17
SO 102 Úprava tělesa stezky 447 292,40 93 931,40 541 223,80
SO 111 Úpravy dopravního značení 367 733,33 77 224,00 444 957,33
SO 401 Veřejné osvětlení 1437640,37 301904,48 1739544,85



Firma MOTT

m

Firma MOTT

pe Soupis prací
Projekt: 379826 Oprava bezmotorové komunikace A2 Zatřídění JKSO: | SO 001 | 377 659.31
Rozpočet: SO 001 Příprava území 822 29 Komunikace pozemní ostatní

0 VSeobecné Konstrukce a práce 50 779,33
í|014‘22| POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 íOSTATNl ODPAD! T I 284.404 | 176.49 I 50 770.33 | 2017 OTSKr-SP* |

(23*0.04*280*0.10)*2.2=83.624 [Ajas/aK beton 
(23*0.1)*2.1*4.83 fSjVcamarWo stmelené cementem 
(123*0.2)*2 2=54 12 (Cjvozcvka cementobetonovó
73.6*2 2*16) 02 [DJbeton pv/rcby v okoN stezky
Cekem- A*B*C*D=284.404 /£!
zahrnuje veškeré poplatky provozovate i skládky související s uložením odoadu na 
skládce.1 Zomnl prňco 262 885,20

2] 1112081 COSTRANĚNl KfiOVIN S ODVOZEM DO 2GKM M2 | 35ĎČČ | 4277 | 1 503.05 i 2C17 OTSKP-SPK l

35=35 OOOO !AI
odstraněni křovin a stromu do průměrů 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
sazeni na hromadách nebo ítéckovém

I Šl 1131381 ODSTRANĚNI KRYTU ZLEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. COVOZ DO M3 | 28720 | 97871 | 28 304.29 | 2017 OTSKP-SPK |

23*0 ťM=0 P2 (Afrhcdnlky
280*0.10=28.00 (BJvozovke esfeXovů
Celkem: A *B=28,92 (Cl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skádku. Nezahrnuje poplatek za skiáQku který se vykazuj* v položce 0141 •• 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento takt musí být uveden v doplňujícím textu k položce}-

H ň 31481 ODSTRANĚNI KRYTU ZPěVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM ODVOZ DO M3 | 24.800 | 935.72 I 23 018.71 | 2017 OTSKP-SPK |

123*0.2=2* 6000 ÍAWozovke cemerxooetonově

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotám; vč 
j ožení na sklácku Nezahrnuje poplatek 2a skládku, .<te-ý se vykazuje v položce 0141** 
{s výjimkou malého množství bouraného materiálu <de je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce!

Šl 1133211 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 1KM M3 | 105.350 | 153,05 | 16 123.82 | 2017 OTSKP-SPK |

23*0.2*4.60 (AJcbodnlky
280*0.26=70.00 [Bfvozovke asfaltova
123*0.28*30.75 (Bfrozovka cemontobotonovA
Celkem- A*8*C=105.35 (Dl

Položka zahrnuje veí.kerou manioulaci s vybouranou suti a s vybouraným hmotami vč. 
uleženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který' se vykazuje v položce 014 V* 
(s výjimkou malého množství bouraného matená’u, kde ;e možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

šl 1133431 ODSTRAŇ POOKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S OEM POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM M3 | 2ĎČÓ | 93572 I 2152.16 | 2017 OTSKP-SPK |

23*0 10=2.30 [Afchcdnlkv

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, koe je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ť| 11351 a| ODSTRANĚNI ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKU - BEZ DOPRAVY M | 2 333 000 I 4086 | 115 858 78 I 2017 OTSKP-SPK |

2333=2333 0000 (AlKtméřeno ze í-Vuáca
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, 
kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** ($ výjimkou malého množství bouraného matenálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být 
uveden v dopinuilcím textu k položce!.

Šl "Ti 351B | ODSTRANĚNI ZÁHONOVÝCH 09RUBNIKU- DOPRAVA Srn | 1 666,400 | 2272 I 42 404.81 | 2017 OTSKP-SPK |

2333*0,04*20*1808 40 (A!
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti 9 vybouraných hmot. Množství se urči jako 
součin hmotnosti ítl a požadovaně vzdálenosti Ikml.

Šl 11353AI ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU - BEZ DOPRAVY M | 307M | 8875 | 2 647.50 | 2017 OTSKP-SPK |

30=30{A}
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, 
kromé vodorovné dopravy, vč. uložen: na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** <s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možně poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce!.

iól iTššš&l ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU • COPRAVA ikm | 76 CCC | 2272 I 1 704.00 1 2017 OTSKP-S=K |

30*0.25*0.2’2,5*20=75 00 (A}
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot Množství se urči jako 
součin hmotnosti ft) a požadované vzdáencsti fkm)

ÍT1 1211011 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 | 352.500 | 8275 1 20 169.38 i 2017 OTSKP-SPK |

2350*0.15=491 175 [AI
položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tioušíku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezanrnuie uloženi na trvalou skláJxu

9 Ostatní konstrukce a práce 83 904.78
Í2l 9152141 VODOR DOPRAV 2NAC PiASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI BROUŠENÍM M2 | 20,000 | 372.80 | 7 458.00 | 2017 CTSKP-SPK |

20=20 0000 (Ai
zahrnuie osstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizeni vzniklé suti

ill 9661581 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 | 736Ó0 | 78870 1 56 538.78 I 2017 OTSKP-SPK |

305*0.2=73 6000 (Ak>eto.nov0 plocbvY Qkcfi stezky

položka zahrnuje
- rozbouráni konstrukce bez cmedu na použitou technologií 
• veškeré pomocné konstrukce Jlešení a pod !
- veškerou manipulaci $ vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu Kde Je možně poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musi bý? uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu

STRABAG a.s.
Na8éhdle,98/2,.I5000 Praha6



Firma MOTT
; S* Soupis prací

Projokt:
Rozpočet:

379826 Úprava bezmotorové komunikace A2
SO 002 Opatřeni po dobu výstavby

Zatříděni JKSO: I SO 002
822 29 Komunikace pozemní ostatní

167 065,14 i

____
| 7T02711R| dopravní opatření KPL | ŤÓČO i 58 250.50 I 58 250. 50 | Ř

ohrazeni staveniště, vyznačeni objízdných tras pro cyklisty - dočasné dopravní značeni, 
Opravy povrchu pro provoz cyklistu a chodců atd (viz kap. 8 - ZOV v příloze B-01 - 
Souhrnná technická zorával

| 2l 02S10RI OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MÉfiENl KPl | 1.00C | 55 920.4B | SS 020.48 | R |

zahmuř* veškeré náWadv sočené s ob eoratelem požadovanými pracemi
I Šl Č20441 OSTAT P02AOAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIG T FORMĚ KPL I TOĎO | 15SS0.12 1 13 930.'2 | 2017 OTSKP-SPK l

zahmuie veškeré nékladv sooiené s objednatelem požadovaným, oracemi
I 71 02960RI TECHNICKOBEZPECNOSTN' OOHLED NAD VODNÍM DÍLEM PO DOBU V*STAV8Y KPL | TTOĎĎ I 1' 650 10 i 11 650 10 I 2017 OTSKP-SPK |

zanrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 
techn ckobezpečnostni denied nad vodním ďlem po dobu stavby pověřenou organizaci 
podie §61 zák č 254/2001 Sb (vodní zákon), ve z"ě-l pozdějších předpisu, v rozsahu 
daném vytli č. 471/20Ď1 Sb . o TBD nad vcdnlmi díly, ve znéní vyhl. 2S5/2010 Sb

5] 031C0| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ DEMONTÁŽ KPL | ^ČČČ | 58 163.94 i 58 163.94 | 2017 OTSKP-SPK |

Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event, pronájem), provozováni 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízení
Zařízeni staven.Jté dle organizace výstavby zhotovitele, připadlé zřízení přípojek 
zařízení staveništi, budou- > nutně, zajištění p-ioch pro parkováni pracovních strojů atd. 
Čištěni komunrkael během výstavby
Uvedeni komunikaci do původního stavu (odstraněni provizorního značení. čtitěnl. 
obnova vodorovného značeni apod.)
Případné další položky nutné k zajištěni stavby a staveniště die organizace výstavby 
zhotovitele

STRABAG a.s.
Na^BěNdle 198/21. 150 00 Praha 6



Firma: MOTTFirma: MOTT

* Soupis prací

Proiekt: 379826 Úprava bezmotorové komunikace A2 Zatňdění JKSO: | S0101 | 3 065 527,41 |

Rozoočet: S0101 Úprava stezky 822 29 Komunikace pozemní ostatní

2 Základy 10 173,50
íl 2126351 TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I M | 25,000 | 406,94 | 10 173,50 | 2017 OTSKP-SPK |

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména.
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třldé těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončeni trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vnitrostaveništnf 
dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

5 Komunikace 1 717 845,64
2] 56334| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 235,000 | 152.91 I 35 933.85 | 2017 OTSKP-SPK |

235=235.0000 ÍAlkonstrukce stezkv zesílená
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3| 56353| VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM M2 | 177,000 | 24,68 | 4 368,36 | 2017 OTSKP-SPK |

177=177.0000 [A Jchodnlkv
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4l 56354| VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 200MM M2 | 4 736,000 I 25,03 | 118 542,08 | 2017 OTSKP-SPK |

4736=4736.0000 ÍAlkonstrukce stezky
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Šl 563611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 | 4 971,000 | 2532 | 127 357,02 | 2017 OTSKP-SPK |

235=236.0000 [AJkonstrukce stezky zesílená
4736=4736.0000 [BJkonstrukce stezky
Celkem A+B=4971 ÍC1
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Šl 56362R| VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 60MM M2 | 177,000 | 47,67 | 8 437,59 | Ř l

177=177.0000 ÍAlchodnlkv
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Ťl 5722111 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 | 5 148,000 | TŠ7TÍ I 77 786,28 | 2017 OTSKP-SPK |

4736*235+177=5 148.0000 [AI
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

Šl 574A311 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 | 177,000 | 390.55 | 69 127,35 | 2017 OTSKP-SPK |

177=177.0000 ÍA lchodnlkv
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačú vpusti, šachet a pod.

9| 574A41| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 | 4 971,000 | 252.97 | 1 257 513.87 | 2017 OTSKP-SPK |

235=235.0000 [AJkonstrukce stezky zesílená
4736=4736.0000 [BJkonstrukce stezky
Celkem A+B=4971 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovaclch 
proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

10| 58262AI KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 | iěÚXK) | 978,93 | 15 662.88 l 2017 OTSKP-SPK |

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
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- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod., nestanovl-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužku, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod

ÍT| 58920| VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M | 26.000 | 119,86 | 3 116.36 | 2017 OTSKP-SPK

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 182 957,28
ill 6261111 REPROFILACE PODHLEDU. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL M2 | 20,000 | 544,62 | 10 892,40 | 2017 OTSKP-SPK

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

iJI 62631! SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 | 403,000 | 256,24 | 103 264.72 | 2017 OTSKP-SPK

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případné zatřeni spar zdivá 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

14| 62641| SJEDNOCUJÍC! STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 | 403.000 | 17072 | 68 800,16 | 2017 OTSKP-SPK

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případné zatřeni spar zdivá 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 Potrubí 76 025,73
Í5l 83434| POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M | T2T0OO | 1 629,02 | 19 548,24 | 2017 OTSKP-SPK

12=12.0000 [Alořlpoika HV + žlabu
položky pro zhotoveni potrubí plat! bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, 
napojeni, vyvedeni a upevněni odpad, výustl
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Í6l 867221 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUŠ | 1,000 | 40 267,26 | 40 267,26 | 2017 OTSKP-SPK

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ŤŤl 897523| VPUSŤ ODVOD ŽLABU Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM RUŠ | ŤĎČČ | 6 992,97 | 6 992,97 | 2017 OTSKP-SPK
Dozink. rošt D400

položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného dlíce včetně mříže 
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

18| 89921| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ RUŠ | ÍTOOO | 2 489,65 | 2 489,65 | 2017 OTSKP-SPK

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo 
snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Í9l 899524| OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 | 2,400 l 2 803,17 | 6 727,61 | 2017 OTSKP-SPK

12'0.2=2.4000 [AI

WMBW—M—
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Firma: MOTT
<5,tAspe" Soupis prací

Proiekt: 379826 Úprava bezmotorové komunikace A2 Zatřídění JKSO: l Šo"i02 | 447 292.40 |
Rozpočet: S0102 Úprava tělesa stezky 822 29 Komunikace pozemní ostatní

Zemnf práce 447 292,40
T|1237311 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I. ODVOZ DO 1KM M3 | 1 493,000 | 68,45 | 102 195.85 | 2017 OTSKP-SPK |

1493=1493.0000fAl odměřeno z oř. řezů
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahovánf a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případné i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenf-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji 
se v položce č.0141**

2| 171101 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 590.300 | 6Ž58 | 36 940,97 | 2017 OTSKP-SPK |

590.3=590.3000 fAlmariáz ze stavbv
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemnf konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutnénf a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)

3| 171801 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 239,400 l 161/70 | 38 710,98 | 2017 OTSKP-SPK |

239.4=239.4000 fAl
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)

4l 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 | 5 148,000 | 16,45 | 84 684,60 i 2017 OTSKP-SPK |

4736+235*177=5 148.0000[A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni 
určuje projekt.

Šl 182221 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 l 2 384,000 l 1774 1 42 292,16 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Šl 182421 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 | 2 384,000 | 21.32 | 50 826,88 | 2017 OTSKP-SPK |

2384=2 384.0000 [Alodměřeno ze situace
Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévánf, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Ť1 18247| OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 | 2 384,000 | 2,91 | 6 937,44 | 2017 OTSKP-SPK |

2384=2384.0000 ÍA1
Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabkú na dopravní prostředek, s odvozem 
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

Šl 1835111 CHEMICKÉ ODPLEVELENl CELOPLOŠNÉ M2 | 2 384.000 i Ž91 | 6 937,44 | 2017 OTSKP-SPK |

2384=2384.0000 fAl
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabráněni jejich dalšímu rustu na urovnaném volném terénu

9l 18600) ZALÉVÁNI VODOU M3 I 190,720 | 40775 | 77 766,08 l 2017 OTSKP-SPK |

2384"0.08=120.3200 (AJ

Sill ABACS
■OBMSBmMH

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Prah



položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a 
vnitrostaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením____________________________________________________________

■■■■nnan
STRABA6
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(22)



Firma: MOTTFirma: MOTT

Aspe Soupis prací
Prnjnkt' 379826 Oprava bezmotorové komunikace A2 Zatříděni JKSO: | S0111 | 367 733,33 |
R07nořpt: S0111 Úpravy dopravního značení 822 29 Komunikace pozemní ostatní

__________
6 Komunikace 120 176,15

11 57B20| ZVÝŠENI DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICI A OPTICKÉ M2 | 115,000 | 1 045.01 | 120 176,15 | 2017 OTSKP-SPK |
Materiál použitý na podbarvenl cyklostezky červenou barvou musi být schválen MD k
užiti na
pozemních komunikacfch a musí mlt požadované protismykové vlastnosti 
(zdrsněni povrchu např 
posypem balotinou).

úprava vozovkv předepsaným způsobem
9 Ostatní konstrukce a práce 247 557,18

2l 912A8| BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS | 11,000 | 2 634.09 | 28 974,99 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
- dodáni a osazení balisety včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništnf a mimostaveništnl dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexnl fólie

Šl 9Í2Á8Ř1 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT - demontáž KUŠ | Š!555 | 366.98 | 1 834.90 | 2017 OTSKP-SPK |

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo

41 914121| dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - dodávka a KUŠ | 10,000 I 1 859,36 | 18 593,60 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Šl 9141231 dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - demontáž KUŠ | ŠTĎOÓ I TT5T34 | 922,72 | 2017 OTSKP-SPK |

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo

6] 914321| DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT KUŠ | TŠTOOČ l 1 604,22 | 28 875.96 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

7] 9149111 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUŠ | 24,000 | 1 613.54 l 38 724,96 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazeni (betonová patka, zemní práce)

8] 914913| SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUŠ | 81)55 I 366Í98 | 2 935,84 | 2017 OTSKP-SPK |

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo

9| 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 84,000 | Í39Í80 l 11 743.20 | 2017 OTSKP-SPK l

položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu

Tol 915211| VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 101,000 | 1 057,13 | 106 770,13 | 2017 OTSKP-SPK |

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu

11I 917981 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z KOVU M i 6T0OO | 1 363.48 | 8 180.88 j 2017 OTSKP-SPK |

Položka zahrnuje:
dodávku a pokládku prahů z kovu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 
podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentaci

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



název akce: Úprava bezmotorové komunikace A2 
popis: SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 1 437 640

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000560057 stožár osv bezpatic K5 ATYP 159/89/60Z žárZn+manž. ks 32,00 6046,40 193 485

2 000533031 svítidlo venkovní výbojkové SAFÍR 1/SHC 50W 820714 ks 32,00 4115,98 131 711 |_ ... .
3 000525402 svítidlo záři RAMBO-121-1P67 antivandal ks 4,00 7563,24 30 253

součet 355 449
Materiál elektromontážní

4 000579411 elvýzbroj stož SR721-27-oCu lxE27/4xM8/35mm2 odboč ks 1,00 489,30 489

5 000579502 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20 ks 1,00 58,25 58
6 000579405 elvýzbroj stož SR721-25-R Cu lxE27/4xM8+MR/35mm2 ks 30,00 489,30 14 679

7 000579501 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20 ks 30,00 58,25 1 748

8 000579402 elvýzbroj stožáru SR722-27Cu 2xE27/4xM8/35mm2 ks 1,00 489,30 489
...

9 000579501 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 1P20 ks 1,00 58,25 58
10 000593280 výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W 251076 ks 32,00 291,25 9 320

" -

11 000592161 zářivka lineární T5 HO prlómm 21W ks 4,00 103,69 415
12 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 200,00 12,82 2 564

13 000175116 kabel CYKYLo-J 3x2,5 m 80,00 19,11 1 529
14 000101211 kabel lkV CYKY-J 4x25 m 1350,00 241,16 325 566

15 000295011 vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m) m 1300,00 27,96 36 348
16 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 65,00 24,47 1 591

17 000900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,00 582,51 583
18 000900012 Rozvaděč RVO dle popisu v TZ ks 1,00 55920,48 55 920

součet 451 357
Materiál zemní+stavební

19 000046221 asfalt 80 kg 13,00 7,57 98
20 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 1200,00 2,80 3 360
21 000046511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 1200,00 27,96 33 552
22 000046521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 200,00 58,25 11 650
23 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 30,62 332,03 10 167
24 000046133 beton B10 m3 7,86 2679,52 21 061
25 000046325 roura PVC pr.l 10x3,2mm m 75,00 37,28 2 796
26 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 75,00 2,80 210
27 000046511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 75,00 37,28 2 796
28 000046521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 13,00 58,25 757
29 000046134 beton B 13,5 m3 10,88 2679,52 29 153
30 000046453 {stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 32,00 524,25 16 776

součet 132 377
Elektromontáže

31 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 32,00 757,26 24 232
32 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,00 442,70 443
33 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 30,00 442,70 13 281
34 210204202 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy ks 1,00 442,70 443

35 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár ks 32,00 361,15 11 557
36 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/l zdroj ks 4,00 489,30 1 957

37 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 200,00 20,97 4 194

38 210800024 kabel Cu plochý(-CYKYL) pod omítkou do 3x2,5 m 80,00 26,80 2 144

39 210810081 kabel Cu(-lkV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 1350,00 23,30 31 455

40 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 1300,00 29,13 37 869

41 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 65,00 29,13 1 893
42 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 65,00 58,25 3 786

43 210990019 Montáž rozvaděče RVO ks 1,00 11067,60 11 068

44 210100004 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 ks 12,00 23,30 280

45 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 256,00 23,30 5 965

součet 150 566
Zemní práce

46 460200134 1 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz. 4/kol.0 m 1200,00 92,04 110 448

STRABAG a.s.



47 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 1200,00 3,50 4 200

48 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr. 11 Omni m 1200,00 23,30 27 960

49 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cnt tz.4 m 1200,00 31,46 37 752

50 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,40 384,45 923
..

51 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 420,00 17,48 7 342

52 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/kol.O m 75,00 314,55 23 591

53 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 75,00 3,50 263

54 460510021 kabelový prostup z roury plast pr.l lOmm m 75,00 23,30 1 748

55 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr. 11 Omm m 75,00 23,30 1 748

56 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku m3 45,00 384,45 17 300

57 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 30,62 378,63 11 594

58 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 7,86 3029,03 23 808

59 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.O,3/l,5m ks 32,00 757,26 24 232

60 460050704 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/kol .0 m3 12,80 640,76 8 202

61 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 12,80 384,45 4 921

62 000141733 protlačování potrubí z plast, hmot DN do 150mm m 11,00 i 2563,02 28 193

součet 334 223

Ostatní náklad y
63 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 32,00 11,65 373
64 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 32,00 3,50 112

65 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 11,65 47

66 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,00 2,33 9
67 219002511 vysekání rýhy/zeď kámen/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 40,00 118,83 4 753

68 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 40,00 63,73 2 549

součet 7 843

Revize
69 217309013 vypracování revizní zprávy ks 1,00 5825,05 5 825

součet 5 825
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