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SMLOUVA O DÍLO 
č. DIL/35/03/004362/2018

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IC:00064581
DIC:CZ00064581
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem 
Magistrátu hlavního města Prahy 
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 27-5157998/6000

2. Zhotovitel

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno 
číslo účtu: 1000141/0100
zápis: v OR, vedeném MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399

Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit 
níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě.

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících 
veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem :
Komunikace U Sloupu - Trója.

1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavbu 
Komunikace U Sloupu Praha 8 - Trója vyhotovené MAT-PROJEKT s.r.o., 
Šarochova 94/6, 250 01 Brandýs nad Labem - St. Boleslav z 08/2011. Dílo
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bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku 
dle článku 1.2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 23. 02. 2018.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. 
všech profesí) ve třech vyhotoveních.

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, 
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla.

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 
doklady (atesty, certifikáty atp.).

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. 2.3. této smlouvy 
(lhůta pro provedení díla) pro předmět díla pravomocné kolaudační 
rozhodnutí popř. kolaudační souhlas.

II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele 
staveniště, a to protokolárně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději prvý pracovní den 
po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí 
provádění díla).

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 112 dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel 
řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého 
stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla 
není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Do lhůty pro 
provedení díla se nezapočítává doba prodlení příslušného úřadu s 
vydáním kolaudačního rozhodnutí, pokud prodlení nebylo ani zčásti 
způsobeno zaviněním zhotovitele.

2.2.

III.
Splnění díla

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této 
smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit 
dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a 
podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí
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řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem 
díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
výkresy skutečného provedení, záruční listy.

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně 
ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy 
toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části 
(t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím 
plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo 
uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se 
přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění 
se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní 
účinky pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez 
vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.

3.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně 
jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

3.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla činí: 13 623 084,31 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů šest 
set dvacet tři tisíc osmdesát čtyři korun českých třicet jeden haléřů)

2 860 847,71 Kč DPH v sazbě 21%
16 483 932,02 Kč s DPH (slovy: šestnáct milionů čtyři sta 

osmdesát tři tisíc devět set třicet dva korun českých dva haléře)
Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz 
výměr)

4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 
splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena 
maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 
veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i 
ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě 
(ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.
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4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ktéto smlouvě a 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní 
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy 
zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem 
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží 
cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. 
Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a 
dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28.dni 
tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí 
zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek 
v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu 
dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. DPH bude fakturováno 
v souladu se zákonem - práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti musí být jako takové i fakturovány. Dohodou o dílčím plnění 
nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení 
článků Vlil. a IX. této smlouvy. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu 
překročit 90% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla 
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění event. 
zjištěných vad či nedodělků díla.

5.2. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé 
faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli 
do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura 
doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž 
doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.

5.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 
této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této 
smlouvě stanovený (stanovenou).

5.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním 
vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
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5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 
zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku 
vůči objednateli podle této smlouvy.

VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 
osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze 
s písemným souhlasem objednatele.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané 
staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
doklady o provádění prací.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně 
zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající 

harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související 

předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací 
dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření 
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková 
opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 
plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a 
které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem 
jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává 
v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
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6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle 
odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým 
vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a 
jejím převzetí objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) 
přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy 
předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu 
jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a 
převzetí poslední dílčí části díla.

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 
stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla 
přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na 
zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, 
opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 
objednatele:
• nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka 

materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje 

sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 
5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které
splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže 
zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

• veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem 
ČSN;

• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a 
požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou 
projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy
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montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující 
průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;

• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými;

• napojení vody a elektřiny bude provedeno v místě plnění;
• zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu 
provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla 
(stavbu), zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, 
osazení elektroměrů apod.;

• k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního 
souhlasu pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu 
využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich 
odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. 
Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.
Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním 
propojenou

6.12. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je 
zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu 
způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 
budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu 
odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel 
povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 
částky musí být minimálně 12 milionů Kč.
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji 
neposkytne ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel 
právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní 
plnění za účet objednatele.

6.11.

6.13.

VII.
Staveniště a stavební deník

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy.
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7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. 
Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny 
v příslušných právních předpisech.

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí.

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou 
v čl. 4.1. této smlouvy.

Vlil.
Záruky a reklamace

8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba 
počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této 
smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během 
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil objednatel.

8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel 
prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou 
servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.

8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím 
k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.

8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 
8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel 
může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. 
Smluvní strany výslovně ujednaly, že vtom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
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Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 
zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti.

9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží.

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele 
s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se 
zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením 
díla (včetně dílčího termínu dle harmonogramu) delší 30 dnů a porušení 
článku 6.1,6.2, 6.12 této smlouvy.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu 
pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení. To 
platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. 
nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li 
taková lhůta uvedena v čl. II. této smlouvy.

10.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 6.2 této 
smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli 
dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 6.12 této smlouvy 
(pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu), je povinen zaplatit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý započatý měsíc 
trvání porušení této povinnosti.

10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. Vlil. 
odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena 
v českém jazyce.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních splatností originálu, 
přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel 
obdrží šest vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného 
soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen 
vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou 
(zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text.

11.8. 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) zajistí Objednatel.

11.6.
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11.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.10. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel uvedl 
v nabídce podané v řízení dle článku I. odst. 2 této smlouvy informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení.

11.11.. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve 
lhůtě stanovené tímto zákonem.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 
s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy.

11.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:
č. 1 - oceněný výkaz výměr 
č. 2 - harmonogram
č. 3 - kopie dokladu o pojištění odpovědnosti (bude doplněno při podpisu smlouvy)

1 8 -07- 20181 6 -07- 2018V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

Energie - stavební a báňská 
/"Vašíčkova 3081 

C 272 04 Kladno

a.s.
'WT°\X

-'SSfi \O....3 (21)

kIrujf. Ja
ř^itel ďdhqru 7 

hospodaření s majetkem

Ing. Zderjěk Osner, CSc. 
předseda představenstva 

Energie - stavební a báňská a.s.
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Thiv-h h /

Položkový rozpočet stavby

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaStavba: 20170002

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO 451 46 802 

DIČ CZ45146802

Energie - stavební a báňská a.s. 

Vašíčkova 3081

Zhotovitel:

272 04 Kladno

CelkemRozpis ceny

10 444 035,13HSV

884 300,64PSV

829 748,54MON

670 000,00Vedlejší náklady

795 000,00Ostatní náklady

13 623 084,31Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

13 623 084,31 CZK21 %Základ pro základní DPH

2 860 847,71 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

16 483 932,02 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 2 z 45Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro základníZáklad pro 

sníženou DPH
%Cena celkemDPH celkemČíslo Název DPH

91 558 554270 4931 288 061Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní šitu; 01

91 558 554270 4931 288 061Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

1111 38719 33292 055Přeložka veřejné komunikační sítě 010

1111 38719 33292 055Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

162 665 733462 6482 203 085Dešťová kanalizace - SO 01 - 301 011

162 665 733462 6482 203 085Dešťová kanalizace - SO 01 - 301 01

111 772 650307 6501 465 0000Vedlejší a ostatní náklady12

111 772 650307 6501 465 0000Vedlejší a ostatní náklady1

3496 01386 085409 9280Elektromontáže2

3496 01386 085409 928Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

203 307 143573 9672 733 176Komunikace - objekt SO 01 -101 větě 03

203 307 143573 9672 733 176Komunikace - objekt SO 01 -101 větev 01

017 3203 00614 3140Dopravní značení4

017 3203 00614 314Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

213 508 804608 9662 899 838Přípojka splaškové kanalizace 05

213 508 804608 9662 899 838Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

4722 436125 382597 0550Přeložka STL plynovodu6

722 436 4125 382597 055Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

91 417 433246 0011 171 4320Vodovodní řád7

91 417 433246 0011 171 432Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

2274 03947 561226 479Doplnění veřejného osvětlení 08

2274 03947 561226 479Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

4632 421109 759522 6620Sadové úpravy9

4632 421109 759522 662Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - 01

10016 483 9322 860 84813 623 0840Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule
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Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní11. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
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Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: 1 - Dešťová kanalizace - SO 01 - 301 
1. PREAMBULE
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Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované 
informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, 
může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v 
úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná 
výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plné s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace ne-zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z 
obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební 
práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a 
dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová 
adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se 
definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště.

3. CENOVÁ SOUSTAVA

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník 
jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2-5 jsou pro 
popis použity pouze individuální položky.

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-ŽEK

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená 
v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

3.4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁL-NÍCH POLOŽEK
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Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
4.4.1 Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 
montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
4.4.2 Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na 
přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat 
tyto „doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové náklady 
žádný samostatný popis.

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-koliv vyřazení položek 
ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv 
jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

4.2. KONTROLA SOUPISU
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před po-dáním nabídky.

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak 
zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších 
nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování 
nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním 
nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení 
(lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že 
dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY SOUPISU
Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel dopl-ňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu 
dodavatele.

5.3. SW PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceň-vacích programů a 
následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán 
na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA
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V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel 
zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči 
zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.
6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise 
vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s 
položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé 
postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a 
znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 
takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

6.4.2. Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku" nebojí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku" soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

6.4.3. Vnitro staveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci 
technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité 
cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitro 
staveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této 
položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu 
podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v 
soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot") je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k 
jiné tonáži vnitro staveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, 
aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.
Vnitro staveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oce-ňovacími SW produkty 
počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procentuálně z hodnoty nabízené ceny 
za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení 
dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu 
dospěl.

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací
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V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle 
zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné 
specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob 
provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i 
bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních 
prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu 
předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z 
nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
- Krycí list
- Rekapitulací stavebních dílů
- Položkovým soupisem
U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká 
odpovídá předanému soupisu.

6.6. ZÁSADY PRO SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel 
doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou^ 
nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů 
dodavatelem v nabídce platí:
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí 
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky 
jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb 
budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

6.7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentuálním podílem z hodnoty stavebních prací, 
ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

6.8. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY
Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou 
požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit 
ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

7. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

7.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické 
podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové 
úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

7.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY
Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s 
formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, 
považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.
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8. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

8.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ
Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané 
cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 
reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Popis rozpočtu: 1 - Komunikace - objekt SO 01 -101 větev A 
1. PREAMBULE

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované 
informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, 
může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v 
úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná 
výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace ne-zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z 
obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební 
práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a 
dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová 
adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 
stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se 
definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště.

3. CENOVÁ SOUSTAVA
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3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník 
jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2-5 jsou pro 
popis použity pouze individuální položky.

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-ŽEK

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená 
v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

3.4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁL-NÍCH POLOŽEK

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
4.4.1 Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 
montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
4.4.2 Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na 
přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat 
tyto „doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové náklady 
žádný samostatný popis.

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-koliv vyřazení položek 
ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv 
jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

4.2. KONTROLA SOUPISU
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před po-dáním nabídky.

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak 
zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších 
nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování 
nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním 
nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení 
(lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že 
dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY SOUPISU
Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel dopl-ňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu 
dodavatele.

5.3. SW PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceň-vacích programů a 
následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán 
na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel 
zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči 
zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.
6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise 
vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s 
položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé 
postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a 
znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 
takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

6.4.2. Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku" nebojí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku" soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

6.4.3. Vnitro staveništní přesun stavebního materiálu
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Obecné platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci 
technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité 
cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitro 
staveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této 
položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu 
podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v 
soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmoť) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k 
jiné tonáži vnitro staveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, 
aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.
Vnitro staveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oce-ňovacími SW produkty 
počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procentuálně z hodnoty nabízené ceny 
za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení 
dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu
dospěl.

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle 
zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné 
specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob 
provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i 
bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních 
prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu 
předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z 
nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
- Krycí list
- Rekapitulací stavebních dílů
- Položkovým soupisem
U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká 
odpovídá předanému soupisu.

6.6. ZÁSADY PRO SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel 
doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou^ 
nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů 
dodavatelem v nabídce platí:
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí 
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky 
jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb 
budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

6.7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentuálním podílem z hodnoty stavebních prací, 
aleje na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

6.8. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY
Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou 
požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit 
ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.
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7. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

7.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické 
podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové 
úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

7.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY
Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s 
formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, 
považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

8. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

8.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ
Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané 
cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 
reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

425 664 915,65HSVZemní práce1

0977,55Zemní práce -odkopávky a prokopávky HSV12

038 124,80HSVZemní práce - hloubené vykopávky13

022 392,00HSVZemní práce - roubení15

187 786,40HSVZemní práce - přemístění výkopku16

1182 148,45Zemní práce - konstrukce ze zemin HSV17

2336 035,58HSVZemní práce - opěrné a zárubní zdi1A

189 695,36HSVZáklady a zvláštní zakládání2

168 731,51HSVZáklady27

029 529,17HSVSvislé a kompletní konstrukce3

185 238,21HSVSloupy a pilíře,stožáry,stojky33

Svislé a kompletní konstrukce - opěrných 3385 315,14HSV3A zdí

035 241,47HSVVodorovné konstrukce4

01 067,71HSVPodkladní a vedlejší konstrukce45

6847 160,75HSVKomunikace5

1111 155,22HSVVsakovací drén711A

111 505 813,70HSVTrubní vedení8

186 153,93Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV89

196 267,89HSVOstatní konstrukce, bourání9

02 296,81HSVZemní práce90

1158 069,86Doplňující práce na komunikaci HSV91

015 260,24HSVLešení a stavební výtahy94

1198 318,43HSVBourání konstrukcí96

017 947,50HSVSkládkovné97

1151 587,27HSVStaveništní přesun hmot99

1100 823,06HSVStaveništní přesun hmotH22

Přesun hmot - vedení trubní dálková a 
přípojná 

060 981,47HSVH27

015 000,00Cementobetonové kryty komunikací HSVM58
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Přechodné dopravní značeníPDO HSV 50 000,00 0

Vodorovné konstrukce - terénní schodiště4A PSV 23 912,58 0

Vnitřní plynovod723 PSV 72 000,00 1

Konstrukce tesařské762 PSV 85 324,83 1

Konstrukce zámečnické767 PSV 191 179,61 1

Konstrukce zámečnické - oplocení767A PSV 57 948,47 0

Konstrukce zámečnické - ochranné zábradlí767B PSV 85 230,19 1

Konstrukce zámečnické - gabiony767C PSV 367 120,96 3

Nátěry783 PSV 1 584,00 0

ElektromontážeM21 MON 206 658,60 2

Montáž sdělovací a zabezp. technikyM22 MON 234 319,70 2

Provádění překládky sítěM229 MON 92 055,00 1

Montáže potrubíM23 MON 77 675,06 1

Zemní práce při montážíchM46 MON 219 040,18 2

Vedlejší nákladyVN VN 670 000,00 5

Ostatní nákladyON ON 795 000,00 6

Cena celkem 13 623 084,31 100
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní situaceO: 1

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - opěrné a zárubní zdí vč. terén.schodišť a oploceníR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Celkemcena / MJMJ množství

336 035,58Zemní práce - opěrné a zárubní zdiDíl: 1A
| m3 141,75000 [ 40 540,50 RTS 17/1 RTS17/I286.00Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení1 120001101R00

Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO - 02 . Koordinační situace, příloha C.c
2 468.62 RTS 17/1 RTS 17/1I 2|151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl do 2m 46,49000| 53.10;m2

Není uvedeno v projektové dokumentaci SO -02
423,061 RTS 17/1 RTS 17/19,10;46.4900013 151101111R00 Odstraněni pažení stén rýh - příložné - hl do 2 m m2

Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02
156,40 RTS 17/122 169,70 RTS 17/1Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m 141,750004 162201201R00 m3

Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02
65 318,401 RTS 17/1 IRTS 17/15|167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 [ 141,750001 460.80

Uvedeno ve výkresové dokumentací SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2. číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdi ZR1,
69,950001 50.10| 3 504,50 IRTS 17/1 |RTS 17/161460120062R00 | Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 m3

Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,
3 855,371Vlastní7 564861111MA1 iPodsyp ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Indiv31.370001m2 122,90;

Uvedeno ve výkresové dokumentací SO-02 , opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,
388,101 55 013,18|RTS 17/1 |RTS17/Im3 [ 141,75000 ^8 121100002RA0 Sejmutí ornice a uložení na deponii

Uvedeno v projektové dokumentací SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6

I m3 I 142 742,25 RTS 17/1 RTS 17/19 139600013RA0 Ruční výkop v hornině 4 141,75000 1 007.00
Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F1 1 -01 a zárubní zdí ZR1,

14 550,74Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
14 550,74|Vlastní j Indivm3 [ E2£3|25,6300010 270311300MA1 Podkladní beton C12/15-bednénipod opěrnou zeď

Není uvedeno v projektové dokumentaci SO -02

Svislé a kompletní konstrukce - opěrných 385 315,14Díl: 3A
zdí

298.90; 41 547,10 RTS 17/1 RTS 17/111 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 139,00000
Není uvedeno v projektové dokumenatci SO-02

112.70 15 665,30 RTS 17/1 RTS 17/1Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění12 311351106R00 m2 139,00000

Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02
25 928,40 192 129,44 RTS 17/1 RTS 17/1Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 7,41000t13 311361821R00

Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,
133 159,891 VlastníI 14 [274326241MA1 I Základová pás a opěrné zdi ŽB C30/37 URS 12/1m3 41.100001 3 239,90,

Uvedeno v projektové dokumentací So-02. výkres opěrných zdí OZ1 a OZ2, číslo příloha F.1 1-01
2 813,41 IVIastnl |RTS 14/1.Fělie nopová tl. 1,0 mm 1,0x20 m.nopy 20 mm m2 67,6300015 283231431M

Není uvedeno v projektové dokumentacj SO-02

Skládkovné 17 947,50Díl: 97
250,00 i 937,50|Vlastnr16|979099115MA1 |Skládkovné beton Indiv3,75000t

Není uvedeno v projektové dokumentaci
[Indiv171997221855MA1 i Skládkovné zemina 94,500001 180,00; 17 010,00 Vlastnít

Není uvedeno v projektové dokumentaci

23 912,58Díl: 4A Vodorovné konstrukce - terénní schodiště

0,130001 24 950.80 3 243,60 RTS 17/1 RTS 17/118 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, výkres terénních schodišť , číslo přílohy F.1.1 .-05

277.40Nátěr uzavírací odolným vůči zimním posypovým směsím 5 658,96 Vlastni Indiv19 783851230MA1 m2 20,40000

Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, výkres terénních schodišť , číslo přílohy F.1.1.-05
.90!20|430320040MA1 Terénní schodiště z betonu C20/25 vč. bednění 15 010,02 Vlastni Indivm3 3,610001 a 13/.

Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, technická zpráva, číslo přílohy F. 1 1 -00

57 948,47Konstrukce zámečnické ■ oploceníDíl: 767A
I m3 I 70,50 105,75 RTS 17/1 RTS 17/121 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,500001|

Není uvedeno v projektové dokumentací, jde o zásyp po vybourání zabetonováných sloupků půvcodnélho oplocení
202,0 RTS 17/1Demontáž plotových ocelových sloupků 6 666,00 RTS 17/122 767920220R00 kus 33,00000

Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění 9.30 13,39 Vlastní Indiv1,44000m223 181951102ma1
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní situaceO: 1

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - opěrné a zárubni zdí vč. terén.schodišť a oplocení1R:

Cen.
soustava / Cenová

úroveňplatnostCelkemcena / MJmnožstvíMJČíslo položky Název položkyP.č. IndivVlastní5 064.80 3 646,51Zabetonováni ocelových sloupků betonem C12/15, 0,72000m3389381001MA124
betonem třídy C 12/15

Vlastní Indiv619,34860,200,72000m3Výkop jam pro ocelové sloupky, ručni výkop jámy460050602MA125
RTS 17/1 RTS17/I91 869.70 21 134,630,23000100 mOplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky

Není uvedeno v projektové dokumentaci
900100002RA026

22 397,30|RTS 17/1 RTS 17/11™ 97,000001 230,9027|767900040RAQ | Demontáž oploceni z pletiva__________________________________________
Uvedeno v projektové dokumentaci SQ-02, koordinační situace , číslo přílohy C.c

2 243,70 Indiv3 365,55 Vlastni1,50000jI 28(962100033MA1 |Bouráni obetonování ocelových sloupků - m3ručně
Není uvedeno v projektové dokumentaci

85 230,19Konstrukce zámečnické - ochranné zábradlíDíl: 767B
| Indiv85 230,19 Vlastni35,90000 [i291767222130MA1 |Montáž a dodávka zábradlí na terénnim zábradlí

Uvedeno v projektové dokumentaci SQ-02, výkres terénních schodišť, člslo~přiíohy F.1 1 .-06
367 120,96Konstrukce zámečnické - gabionyDíl: 767C 110 656,00 Vlastni 

198 584,96 RTS 17/1
Indiv1 300.0085,12000m2Oplocení gabiony š.1000 mm, oko 100x50 mm767R21621530
RTS 17/1233.30851,20000kusSiť gabionová PERM G okatost 100x50, 1000x1000 mm, 1553438027R31

m2
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02,výkres zárubni zdiZRI, číslo přilohy F.1.1.-04

| Kamenivo těžené hrubé, frakce 32-63 třida B
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02,výkres zárubni zdiZRI, číslo přílohy F.1.1.-04

Výměra : (85,1*1)*1,7 koeficient přepočtu

57 880.00 RTS 17/1 Indiv400,00!144,70000TI 32I58333688R

1 288 061,161Celkem
JKSO:

komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

822.25
m2

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Přeložka veřejné komunikační sítěO: 10

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přeložka veřejné komunikační sítěR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ

Díl: M229 Provádění překládky sítě 92 055,00
92 055.00Překládku šité CETIn provádí firma CETIn , jako majitel 

sítěel komunikace
1,00000 92 055,00 Vlastni Indiv112109999999 kpl

Celkem 92 055,00
JKSO:

komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

822.25
m2

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Dešťová kanalizace - SO 01 - 301O: 11

Dešťová kanalizace - SO 01 - 3011R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňCelkemcena / MJmnožstvíMJP č Číslo položky | Název položky

1 736 676,08Zemni práceDíl: 1
RTS 17/1242.00 RTS 17/11 452,006,00000Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm

Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm

m119001401R001
RTS 17/1RTS 17/1760,00380,002,00000m1190014Q2R002
RTS 17/1RTS 17/13 120,00195,0016,00000Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m119001421R003
RTS 17/1RTS 17/110 999,35377,0029,17600m3Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení130001101R004
RTS 17/1RTS 17/17 208,501Hloubení rýh š do 200 cm hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ 5,54500m313230121OROO5
RTS 17/1RTS 17/113 783,821 007,00

ŠW
500,00

13,68800m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 4
Ražení šachet svislých do 15 m, h.1 suchá do 10 m2
Pažení stěn výkopu hnané, štětovnícemi, hl.do 4 m 
doprava Stétovnic na stavbu, zapatkovánl jeřábu, nastražení, zaberaněni a dodávka Stétovnic

139601103R006
RTS 17/1RTS 17/1422 443,20136,27200m3144161111R007
RTS 17/1RTS 17/115 755,5031,51100m2151401201R008

RTS 17/1RTS 17/13 500,00 738 920,00211.12000m2Pažení hnané s ponecháním štětovnic - hl do 8 m151501902R009
RTS 17/1RTS 17/12 939,9831,51100m2Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m151401211R0010
RTS 17/1RTS 17/14 506,3778,10000

11,95700
57,70m3Rozepření stěn pažení - hnané - hl. do 4 m151301301R0011
15,10 RTS 17/1RTS 17/1180,55m3Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 4 m151301311R0012

RTS 17/1RTS 17/156,40 462 279,678 196,44800kgNosná typ kons štol z oc.rámů trvalá,200 m,suchá
Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 500 m

154066111R0013
RTS 17/1RTS 17/118 813,2263,80294,87800m3162301101R0014
RTS 17/1RTS 17/1227,00 3 661,9616,13200m3Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m162701105R0015

17,20 RTS 17/1RTS 17/12 774,70161,32000m3Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701109R0016
RTS 17/1 RTS 17/1

RTS 17/1
8 464,6154,30155,88600Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3167101102R0017

RTS 17/114,90 2 317,02155,50500m3Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

171201201R0018
RTS 17/1RTS 17/179.50 11 080,15139,37300m3174101101R0019

včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu
RTS 17/1RTS 17/1516,00 963,891,86800m3Obsyp objektu bez prohození sypaniny175101201R0020
RTS 17/1RTS 17/1.00 3 323,1916,13200m3Poplatek za skládku horniny 1- 41990000Q2R0021
RTS 17/1RTS 17/1928,40246,003,77400tŠtěrkopísek frakce 0-22 C58337332R22

65 790,00ZákladyDíl: 27
2 550,001 65 790,00 RTS 17/1 RTS 17/125,80000m323I274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20

20 444,17Sloupy a pilíře,stožáry,stojkyDíl: 33
RTS 17/117 822,28 RTS 17/1433.0041,16000Bedněni sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízeni, bednící m2331351101RT124

materiál prkna
RTS 17/1RTS 17/12 621,8963.7041,16000Bedněni sloupů čtyřúhelníkového průfezu-odstraněni m2331351102R0025

1 067,71Podkladní a vedlejší konstrukce
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Díl: 45
RTS 17/1922,71 RTS 17/1778,001,18600m3451573111R0026
RTS 17/1145,00 RTS 17/10,50000m2Podklad pod dlažbu z betonu tř C -/7,5 tl do 10 cm451311111R0027

7 778,70KomunikaceDíl: 5
RTS 17/1RTS 17/1593,60106,005,60000m2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm564851111R0028
RTS 17/1RTS 17/1171,00 1 915,2011,20000m2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm564871111R0029
RTS 17/1RTS 17/1321,00 1 797,605,60000Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl 7 cm,

plochy 101-200 m2
m2565151111RT330

17,60 RTS 17/1RTS 17/198,565,60000m2Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2573191111R0031
RTS 17/1RTS 17/179,209,90000m2Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2573211111R0032
RTS 17/1RTS 17/1265,00 2 623,509,90000Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl 4 cm, plochy

101-200 m2 
m2577112113RT333

69,90 Vlastni Indiv671,049,60000Vyspr trhlin pásek š 40mm tl 4mm m572581122VD34
72 353,40Trubni vedeníDíl: 8

189,00
194.00

RTS 17/1RTS 17/14 460,4023,60000Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m831352121R0035
RTS 17/1RTS 17/12 328,0012,00000Montáž tvarov. kamenin, jednoos. pryž. kr. DN 200 kus837352221R0036
RTS 17/1RTS 17/11 450,0011,00000kusMontáž kameninových útesů s hrdlem DN 200637354111R0037
RTS 17/1RTS 17/18 690,00 26 070,003,00000kusVýsek a montáž kamenin, odbočky na potrubí DN 400,

včetně dodávky trouby DN 400 a odbočky DN 400/200
837395121RT238

683,00 RTS 17/1RTS 17/116 283,4023,84100Trouba kameninová hrdlová DN 200,1=2,50 m, FN 48,
spojovací systém C

m59710695R39

RTS 17/1RTS 17/12 330,44574,004.06000Koleno hrdlové 15" kamenina DN 200, FN 48, spojovací kus59710947 AR40
systém C
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Dešťová kanalizace - SO 01 - 301O: 11

Dešťová kanalizace - SO 01 - 301R: 1

Cen.
Cenová
úroveň

soustava / 
platnostČíslo položky cena / MJ Celkem

574.00
P.č. Název položky MJ množství

Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 48, spojovací 
systém C

9 321,76 RTS 17/1 RTS 17/141 597109481R kus 16,24000

3 320,00 RTS 17/159711563R Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 80/32, 
spojovací systém C/F, délka 1,0 m

3,04500 RTS 17/110 109,4042 kus

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 78 422,93
203,00Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mm RTS 17/1 RTS 17/143 452112121R00 kus 2,00000 406,00

Osazení betonových dílců šachet - horské vpusti 7 850,00 RTS 17/1 RTS 17/11.0000044 894423112R00 kus

Drenážni šachtice spadištni beton Šs-40/1 do 1 m 2 150,00kus 6 450,00 RTS 17/1 RTS 17/145 S95411111R00 3,00000

594,00 RTS 17/1Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg kus RTS 17/146 899202111R00 1,00000 594,00

317.00 RTS 17/1899211111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg 951,00 RTS 17/147 kus 3,00000

2 730,00 RTS 17/1 RTS 17/1899623151R00 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem C16/20 m3 20 545,9848 7,52600

Mřiž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s 
pantem

RTS 17/1 RTS 17/149 55243095R kus 3,00000 4 260,00 12 780,00

1 230,00
TťoToo'

RTS 17/155343910R Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm 3 690,00 RTS 17/150 kus 3,00000

51 59202VD Vpusť horská prstenec FIBV 65/127/20 kus 3 410,00 Vlastní Indiv2,00000

6 600,00 Vlastní Indiv59203VD Mříž kompozitní s rámeme PREFAGRID 60 C 250, 
1200/600 mm

kus 6 600,0052 1,00000

10 000,00Vpust horská HBV 65/127/150 kus RTS 17/1 RTS 17/153 592238270R 1,00000 10 000,00
357,00 RTS 17/1Skruž středová TBV-Q 6a/325 betonová, stavební výška 

295 mm síla stěny 50 mm
kus RTS 17/154 59224304R 3,03000 1 081,71

Skruž středová TBV-Q 6b/225 betonová, stavební výška 
195 mm sila stěny 50 mm

55 59224305R kus 2,02000 543,38 RTS 17/1 RTS 17/1

Skruž horní TBV-Q 5d/600 betonová , stavební výška 570 
mm síla stěny 50 mm

592,00 RTS 17/159224309R kus 1 793,76 RTS 17/156 3,03000

RTS 17/1570,0057 59243200R Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1d/360 výtok DN 200 kus 3,03000 1 727.10 Indiv

Díl: 90 Zemní práce 2 296,81
152,00
81.90

TTÍO

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm RTS 17/1 RTS 17/158 113108310R00 m2 5,60000 851,20

59 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm 327,60 RTS 17/1 RTS 17/1113151113R00 m2 4,00000

Řezáni stávajícího živičného krytu tl 5 -10 cm RTS 17/1919735112R00 540,36 RTS 17/160 7,60000m

8,72 RTS 17/1 RTS 17/1979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 270,2061 t 30,98600

39.10 RTS 17/1 RTS 17/162 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1,58400 61,93t

RTS 17/ I RTS 17/163 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam - asfalt t 1,58400 155.00 245,52

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 260,24
RTS 17/1Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, Fl 10 m RTS 17/164 943943221R00 m3 92,20800 2 674,03

1,96Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 RTS 17/1 RTS 17/165 943943291R00 m3 92,20800 180,73
16,50 RTS 17/1943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol .3221,3222 3 042,86 RTS 17/166 m3 184,41600

31,60 RTS 17/1 RTS 17/1943943821R00 Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, Fl 10 m 2 913,7767 m3 92,20800

RTS 17/1 RTS 17/168 943955141R00 Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s přič. a podél. m2 57,12000 35,90 2 050,61
2 913,12 RTS 17/1 RTS 17/125,5069 943955191R00 Příplatek za každý měsic použiti leš.k pol.21až 41 m2 114,24000

Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, Fl 10 m RTS 17/1 RTS 17/170 943955821R00 m2 57,12000 1 485,12

Díl: H27 Přesun hmot - vedení trubní dálková a 60 981,47
přípojná

RTS 17/171 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop 426,00 60 981,47 RTS 17/1143,14900t

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: PDO Přechodné dopravní značení 50 000,00
1.000001 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv72 95003VD Přechodné dopravní značení soubor

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92 013.32
218,00767833100R00 Montáž žebříků do zdivá s bočnicemi 3 967,60 RTS 17/1 RTS 17/173 18,20000m

124,00 RTS 17/1 RTS 17/1Montáž ochranného koše šroubováním74 767834101R00 13,20000 1 636,80m

RTS 17/175 767833291R00 Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci 60,70 1 104,74 RTS 17/118,20000m

1 500.0076 55301VD Ochraný koš žebřiku kus 13,20000 19 800,00 Vlastní Indiv

Zebřik L 40 x 40 x 5 délka 1000 mm 3 500.00 RTS 17/1 Indiv77 31186302R kus 18,20000 63 700,00

90 209,14 1 804,18 RTS 17/1 RTS 17/178 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 6 m %

2 203 084,83][ Celkem
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Dešťová kanalizace - SO 01 - 301O: 11

Dešťová kanalizace - SO 01 - 301R: 1

Cen.
soustava / Cenová 
platnost úroveňcena / MJ CelkemP.č Číslo položky |Název položky množstvíMJ

JKSO:
komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

822.25
m2

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Vedlejší a ostatní nákladyO: 12

Vedlejší a ostatní nákladyR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky cena/ MJ CelkemMJ množství

Vedlejší náklady 670 000,00Díl: VN
150 000.00 RTS 17/1 IndivGeodetické práce Soubor 150 000,001,000001 00511 R

Soubor RTS 17/1 IndivVytyčeni inženýrských šiti 1,00000 30 000.00 30 000,002 005111021R

Soubor 380 000,00 RTS 17/1 IndivZařízení staveniště 1,00000 380 000,00005121 R3

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště

Souborj 25 000.00 RTS 17/1 Indiv4 005122 R Provozní vlivy 1,000001 25 000,001

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

1,00000 [ 85 000,oo7 85 000,00 RTS 17/1 | Indiv5|0051240i5Ř Koordinační činnost Soubor

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

795 000,00DM: ON Ostatní náklady
1.00000 i 25 000,00] 25 000,00|RTS 17/1 |lndivPřípravné a průzkumné služby či práce Soubor6 00411 R

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením 
stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

7|004111020R | Vypracování projektové dokumentace 180 000,00 RTS 17/1 IndivSoubor 1,00000 180 000,00!

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
prováděni stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí 
požadavků objednatele.

kompl I 1 00000] 20 000,00i 20 000,00 Vlastni Indiv8 00419M Poplatky

Poplatky k podzemním tratím 75mx30,- x 10 dni

50 000,001 VlastniI Souborl 1,000001 50 000,001 Indiv9 00511M Geodetické práce realizace

Plán geometrický pro VBř do 200m vč. a zaměření trasy do 100 m
]85 000,00|Vlaslnl IndivSouborPříprava stavby 1,00000J10 00512201OM 85 000,001

Dlo, DIR, inženýrská činnost

1,00000 ir 45 000,00] 45 000,001RTS 17/1 jlndivSouborStaveniště11 00521 R

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

2 000,00|RTS 17/1 |lnďiv12|0052110ÍĎŘ | Předáni a převzeti staveniště 
Náklady spojené s účasti zhotovitele na předáni a převzeti staveniště

Soubor 1.00000 2 000,00 j

]105 000,00|RTS 17/1 |Indiv| 13|005211030R IDočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 105 000,00]

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

[Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi I Souborl 48 000,00 RTS 17/1 Indiv1,00000114 005211080R 48 000,00,

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

I souborl 1,000001 20 000,00 Vlastni Indiv15 0052141002M Věcná břemena realizace 20 000,00,

Uzavřennl smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru a náhrady povinným

1,00000 [ 75 000,00Soubor 75 000.00 Vlastni Indiv16 00523 M Geotechnický monitoring

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedeni díla nezbytnó.

i.ocogo 70 000,00; 70 000,OOlRTS 17/1 I IndivI Zkoušky a revize Soubor17 00523 R

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Indiv[3033123118[005231 M 55 000,00 VlasttvSouborHlavní záchranná báňská služba 1,00000

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

| Souborl 5 000,00 RTS 17/1 IndivPředání a převzetí díla 1,00000|19 00524 R 5 000,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzeti díla.

Souborl 1.000001 10 000.00] 10 000.00 Vlastni Indiv20 005241010M Věcná břemena přípravy

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBř

[ 1 465 000,OOlCelkem
JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Vedlejší a ostatní nákladyO: 12

Vedlejší a ostatní náklady1R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňcena / MJ CelkemmnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva 
obalovaného živicí

m2

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

___
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

ElektromontážeO: 2

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - elektromontážeR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky cena/ MJ CelkemMJ množství

95 436,20Díl: M21 Elektromontáže
439.80210001199MA1 Napojení na stávající zařízení hod 6,00000 2 638,80 Vlastní Indív1
272^Ukončení kabelů do 4x185 mm2 Vlastni Indívkus 1 908,202 210100256MA1 7,00000

79,20 Vlastní Indív12 830,403 210901277MA1 Mtž silového kabelu AYKY-J 3x185+95 pevně 162,00000m
15 073,2022033038MA1 Revize elektromontáže / technik a revizní zpráva / kus 1,00000 15 073,20 Vlastni Indív4
10 698.80 Vlastní IndívPodružný materiál kompl 10 698,805 14100011M 1,00000

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu
Dodávka ukončeni kabelů do 4x185 mm221000019M kus 7,00000 94.30

265^0
660,10 Vlastní Indív6

Kabel silový AYKY -J 3 x 185+95 mm, pevně Vlastní Indív34113235M 162,00000 42 946,207 m
964,50 Vlastní Indív34199119M Dodávka KD 160 trubka UCOREX 160-6m 8 680,509,000008 kus

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 234146,40
39 024.40Skříně přípojkové pro připojeni - kompaktní pilíř 

SS102/NKF1W
234 146,40 Vlastni Indiv9 220631318MA1 kus 6,00000

80 345,79Díl: M46 Zemní práce při montážích
6 406,10 RTS 17/1 IndivVytýčení trasy nadzemního sděl.vedení u dráhy, délka 

trasy do 500 m
km 832,7910 460010001RT2 0,13000

240.00Bouráni živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm RTS 17/1 Indiv460030071R00 m2 10,00000 2 400,0011
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8- 
10 cm

RTS 17/1 Indiv12 460030081RT3 30,00000 6 030,00m

56.60 RTS 16/11 IndivZřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože 
tloušťky 10 cm

6 509,0013 460420022RT1 115,00000m

56,60Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 4 528,00 RTS 17/1 Indiv14 460620013R00 m2 80,00000
VlastníVýkop kabelové rýhy 40/80 cm hor.3 Indiv15 460200163MA1 115,00000 45 218,00m

88,00 Vlastni Indiv115,00000 10 120,0016 460560153MA1 Zához rýhy 40/80 cm, hornina třídy 3 m
Vlastní59213430M Krycí deska plastová 170x1000/2, 50x23x6 cm kus 110,00000 42.60 4 708,00 Indiv17

409 928,391Celkem
JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m2

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Komunikace - objekt SO 01-101 větev A3O:

Komunikace - objekt SO 01 -101 větev A1R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňCelkemcena/ MJmnožstvíMJP.č Číslo položky |Název položky

1 282 881,17Zemní práceDíl: 1
RTS 17/1331.00 RTS 17/1

RTS 17/1
56 932,00172,00000

67,00000
m3Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedeni120001101R001

RTS 17/133,50 2 244,50m3Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m121101102R002
RTS 17/1RTS 17/1127.00 135 039,101 063,30000m3Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 500 m - na 
meziskládku

122202201R003
RTS 17/1RTS 17/177 909,561 221,15300m3162301101R004

RTS 17/1229 395,53 RTS 17/11 010,55300m3Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m162701105ROO5

RTS 17/117,20 RTS 17/1173 615,0510 105,52600m3Příplatek kvod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701109R006
RTS 17/1RTS 17/1180.00 195 384,481 221,15300m3Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m31671Q1101R007
RTS 17/151.60 RTS 17/115 598,66302,30000m3Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS171101103R008

RTS 17/1RTS 17/114.90 31 906,952 141,40600m3Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m171201201R009
RTS 17/111 113,60 RTS 17/115.10736.00000Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním m2181101102R0010
RTS 17/1
RTS 17/7

RTS 17/140,10 5 293,20132,00000m2Svahováni v zářezech v hor. 1 - 41821011Q1R0011
34,90 RTS 17/111 517,00330,00000m2Svahování násypů182201101R0012

moo RTS 17/1200 551.92 RTS 17/1973,55300m3Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002RQO13
IndivVlastní545,00 11 990,0022,00000kusVrtání děr pro oplocení průměr 20 cm, hl 80 cm13901VD14
RTS 17/1280,00 RTS 17/1124 189,60428,24000Štérkodrté frakce 0-22 B t58344155R15

2 941,51ZákladyDíl: 27
RTS 17/11 465,00 RTS 17/15.86250,00000Zhutněni podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,

vibrační deskou
m2215901101RT516

RTS 17/1RTS 17/12 670,00 1 476,510,55300m3Beton základových patek prostý C 20/25275313621R0017
64 794,04Sloupy a pilíře,stožáry .stojkyDíl: 33

RTS 17/1270,00 RTS 17/15 940,0022,00000kusOsazení sloupků plot ocelových do 2 m,zabet.C25/30338171112R0018

648,00 RTS 17/1RTS 17/18 424,0013,00000Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm m338920024R0019
RTS 17/1RTS 17/1171.00 3 762,0022,00000

75,02900
kusSloupek plotový průběžný komaxit 2150/38x1,5 mm55342338R20

RTS 17/1RTS 17/146 668,04622,00kusPalisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm59228416R21
826 566,05Díl: 5 Komunikace

RTS 17/1RTS 17/1205 344,00736,00000m2Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm22 564772111R00

RTS 17/1RTS 17/1106,00 78 546,00741,00000m2Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm564851111R0023
RTS 17/1 RTS 17/1102 999,00741,00000m2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm564861111R0024

RTS 17/1RTS 17/1265,00 11 130,0042,00000Beton asfalt ACO 11 S modiťik. š do 3 m, tl.4 cm, plochy
101-200 m2

m2577112113RT325

RTS 17/1RTS 17/1270,00 1 350,005,00000m2Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl 4 cm596215021R0026
RTS 17/1 RTS 17/1222.00 127 161,60572,80000m2Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl 4 cm596215040R0027

RTS 17/1RTS 17/120 678,00292,0071,50000Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC - -
přídlažba

m2596841111R0028

ŤÍM2 310,88000 Vlastní Indiv34 663,20kusBetonová přídlažba 250x125x100 mm59246171129
RTS 17/1RTS 17/145 849,05463,59000Obrubník Best MONO II půlka 50x15/12x25 cm, přírodní kus59217505R30

RTS 17/1RTS 17/12 440,18120.2020,30100kusObrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm59217510R31
RTS 17/1RTS 17/1508,00 3 488,946,86800m2Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8,

povrch STANDARD
59245264R32

RTS 17/1RTS 17/12 230,086,06000Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, povrch
STANDARD

m259245266R33

RTS 17/1 
RTS 17/1

RTS 17/1189 476,00565,60000m2Dlažba BEST MOZAIK přirodní 10x10x859245307R34
1 010,00 RTS 17/1200,00m2 5,05000Dlažba BEST KLASIKO přirodní 20x10x635 59245308R

7 731,00Ostatní konstrukce na trubním vedeníDíl: 89
RTS 17/14 920,00 RTS 17/14,00000

3,00000
1kusVýšková úprava vstupu do 20 cm, sniženl poklopu36 899332111R00

93TW RTS 17/12 811,00 RTS 17/1kusVýšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte899431111R0037
142 212,06Doplňující práce na komunikaciDíl: 91

RTS 17/1RTS 17/1232,00 464.002,00000kus914001112R00 Osazeni dvojice sloupků dopr značky vč. bet.zákl.38
RTS 17/1RTS 17/1805,00

177.00
1 610,002.00000kusOsaz sloupku dopr značky vč, bet.základu+AI patka914001121R0039

RTS 17/1RTS 17/1354,002,00000kusOsazeni svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu914001125R0040
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Komunikace - objekt SO 01 -101 větev AO: 3

Komunikace - objekt SO 01-101 větev AR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č Název položky množství CelkemMJ cena/ MJ

0 030,00914002813R00 Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm RTS 17/1 RTS 17/141 kus 2,00000 8 060,00

6 550,0042 914431111RT6 Osazeni dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr., 
včetně dodávky sloupku a zrcadla

kus RTS 17/1 RTS 17/12,00000 13 100,00

Včetně:
- výkopu jámy pro sloupek nebo osazení nosné konstrukce do zdivá,
- osazení sloupku a obetonováni patky nebo zazděni nosné konstrukce do zdivá,
- osazeni a montáž zrcadlové části a zrcadla
- odhozu zbylého výkopku na vzdálenost do 3 m.

917461111R00 Osaz. stoj obrub kam. s opěrou, lože z C 12/15 RTS 17/1 RTS 17/143 10,60500 2 142,21m
44 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 186,00 RTS 17/1 RTS 17/1249,60000 46 425,60m

50 000,0045 95003VD Přechodné dopravní značení - po dobu výstavby Vlastní Indivsoubor 1,00000 50 000,00
40445029.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá RTS 17/1 RTS 17/146 kus 1,00000 900,00 900,00

47 40445044. AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 900,00 
2 500.00

RTS 17/1 RTS 17/11,00000 900,00
Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóh, EG7letá48 40445052 AR kus RTS 17/1 RTS 17/12,00000 5 000,00
Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm 13 256,25 RTS 17/11 250,0049 58380313R 10,60500 RTS 17/1m

Díl: 96 Bourání konstrukcí 198 318,43
39,3050 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů RTS 17/1 RTS 17/1m2 160,00000 6 288,00

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm RTS 17/1 RTS 17/151 113107410ROO 17.80
49,50

4 806,00m2 270,00000
113108410R0Q Odstraněni podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm RTS 17/1 RTS 17/152 m2 110,00000 5 445,00

81,9053 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm RTS 17/1 RTS 17/1m2 21,00000 1 719,90
Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových 83,8054 113201111R00 RTS 17/1 RTS 17/110,20000 854,76m

54,2055 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek RTS 17/1 RTS 17/110,50000 569,10m
Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm56 919735112R00 15,10000 71,10 1 073,61 RTS 17/1 RTS 17/1m

2 520.00 
39.10

Bourání základů z betonu prostého RTS 17/157 961044111R00 m3 27 720,00 RTS 17/111,00000
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km58 979082213R00 RTS 17/1 RTS 17/1t 183,27700 7 166,13

59 979082219R00 RTS 17/1 RTS 17/1Příplatek za dopravu suti po suchu za dalši 1 km t 3 482,25700 30 365,28
60 762962820R00 Demontáž.oplocení z tyčoviny+příčníky+bet.sloupky RTS 17/1 RTS 17/1148,00000 14 089,60m

767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - sloupků
oplocení

61 kg 18,70 RTS 17/1 RTS 17/1316,20000 5 912,94

1 140,0062 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti RTS 17/167,60300 77 067,42 Indivt
125,00
155,00

979990103RO0 Poplatek za skládku suti - beton RTS 17/1 RTS 17/163 11 203,25t 89,62600
64 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 26,04800 j RTS 17/1 RTS 17/1t 4 037,44

Díl: H22 Staveništní přesun hmot 100 823,06
I Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1 705,974001 59,1065 998225111R00 100 823,06 RTS 17/1 RTS 17/1t

Díl: 762 Konstrukce tesařské 52
Montáž oplocení z dílců, na sloupky 305,00 RTS 17/1 RTS 17/166 762137121R00 m2 100,80000 30 744,00

4.13998762202RO0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m RTS 17/1 RTS 17/167 % 503,71000 2 080,83

68 61101VD Dřevěný dílec oploceni 300/160, vč nátěru kus 2 500,00 Vlastni Indiv21,00000 52 500,00

Díl: 783 Nátěry 1 584,00
45,00;35,20000 jj]69 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 1 584,00 RTS 17/1 RTS 17/1m

Díl: M21 Elektromontáže 20 000,00
210010125R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm 180.00- RTS 17/1 RTS 17/170 40,00000 7 200,00m

40,0000000110VD Chránička dělená KOPOHALF 110 mm- červená typ 
06110/2

71 320,i Vlastni Indiv12 800,00m

Celkem 2 733176,15
JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m2
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Komunikace - objekt SO 01 -101 větev AO: 3

Komunikace - objekt SO 01-101 větev A1R:

Cen.
soustava / Cenová 
platnost | úroveňcena / MJ CelkemmnožstvíMJP.čJČíslo položky |Název položky

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Dopravní značeníO: 4

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - dopravní značeníR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Doplňující práce na komunikaciDíl: 91 14 129,00
lOsaz sloupků, montáž svislých dopr značek 4,00000| 358,401 914001111R00 kus 1 433,60 RTS 17/1 Indiv
Včetně:
- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou 
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě C.1.1.

| kus |2 914511112MA1 Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka 2 085,40 Vlastni Indiv2,00000
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01 ,v technické zprávě C. 1.1.

3|40445033.AR jZnačka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 2, HIGIOIetá 1 380,00kus 5 520,00 RTS 17/1 Indiv4,00000
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.

4I40445961R Sloupek AI 60/5 hladký drážkový 7,00000 3 150.00 RTS 13/11 Indivm 450,00i
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01 ,v technické zprávě C.1.1.

1 940,001 RTS 13/11 | IndivDopravni příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů5 40445962 .AR kus 2,00000] 970.00,
Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01 ,v technické zprávě C.1.1.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 184,76
i..... ...... 111 mi61998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 184,76]RTS 17/1 RTS 14/1t

Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01.v technické zprávě C.1.1.

Celkem 14 313,76
JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m2

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Přípojka splaškové kanalizaceO: 5

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z1R

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňCelkemcena / MJmnožstvíMJP.čJClslo položky |Název položky

1 951 554,54
4 947.48 |RTS 15/1 | RTS 15/1

Zemní práceDíl: 1
458.1010.800001m211113107124R00 |Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam drcené tl 40 cm

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zpróvé t 3.6.1, situace č.3.6.2
1 488,241 RTS 15/1 RTS 15/1137,8010,80000|m2113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice ti 10 cm

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2
RTS 12/119 610,58 RTS 12/II805,2015,88000m3Hloubeni rýh šiřky do 200 cm v hor.4 do 100 m33|132301201R00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprévé č 3.6 1, situace č.3 6.2
169 067,74 RTS 17/1 RTS 17/117 980001 9 403.10m3I 4| 142164111R00 | Raženi ručni bez trh.,hor. 1 .suchá, 200 m, 4 m2 

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6 2
2 290,30 |RTS 17/1360 470,32 RTS 17/1] m3 157,39000| 5f 144161111R00 |Ražení šachet svislých do 15 m, h.1 suchá do 10 m2

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2
83 911,56 RTS 17/1 RTS 17/144 40C00|\ m2Paženi výrubu oc. pažnic., hor. suchá dl. do 200 m6|154063111R00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č 3.6 2
RTS 17/110 498.41 RTS 17/1417,10m3 25,1700017 161152111R00 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6 1, situace č.3.6.2
27 578,38 RTS 17/1 RTS 17/1355,850001m38|162301151R00 |Vodorovné přemístěni výkopku z hor.5-7 do 500 m

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3,6.1, situace č.3.6.2

77,50

RTS 17/122 646,84 RTS 17/188,12000 257,00m3Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m9 162701155R00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2
167,60; 4 218,49[RTS 17/1 RTS 17/125,170001[ m3| 1 o| 163333511R00 | Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, suché

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6:1, situace č.3.6.2
71,60 10 139,42|RTS 17/1 |RTS 17/1141,810001|| m3Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6,2
11 167101152R00

RTS 17/11 321,80 RTS 17/115,0088,12000m3Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m12 1712Q1201R00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

| 13[174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č. 3.6.1, situace č.3 6.2

9 997,61 RTS 17/1 RTS 17/1m3 | 141,81000g 70.

|lndiv537 407,581Vlastní2 085,40m2 257,70000Paž výr šachty oc paž 1 rok suchá
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

14 154065421MA1

|URS 12/136 000,69|URS139,70257,70000m2I 15|154065521UQ0 [Odpaž výr šachty oc pažnice suchá
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3 6.1, situace č.3.6.2

3W 292 693.80 Vlastni Indiv9 534,00000kg16| 154067341MA1 |Nosn atyp kce výs šachet oc mtž su
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

86 759,40 Vlastni Indiv9,10kg 9 534,00000|17|154067342MA1 |Nosn atyp kce výs šachet oc dtž su
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

25 378.20 Vlastni Indiv180,001140,99000181171201211MA1 [Skládkovné zemina
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

Indiv257 418,00 Vlastni9 53400 27 000,00tDůlní ocelová výztuž K21I 19|13388125M
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2

75 144,62Základy a zvláštní zakládám_______
20|216902111R00 [Očištěni základových spár nezapaženého dna štol

Díl: 2
10 698,18|RTS 17/1 RTS 17/1m2 I 461,9022,200001

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č 3.6.1, situace č.3.6 2
55 457,04 Vlastni Indiv215,20257.70000 gm2| 21 [216905111MA1 |OČiStén výrub šachet všech st ražno

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2
Indiv8 989.40 Vlastni18,260001m2 492,3022(216906111MA1 Očištěn nezapaž dna šachet

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6 2
29 529,17

10 541,00|RTS 12/11 RTS 12/ IISvislé a kompletní konstrukceDíl: 3
2 374,1023j360318112R00 Betonáž dna štoly z betonu vodostav. V8 B 20_______________________________________

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č. 3.6.1. situace č 3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č.
4,44000m3

18 988,17 Vlastni | Indiv12 14000[m3I 241369316111MA1 | Výplň beton štola hor suchá -200m
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č. 3.6.1, situace č 3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č.

14 944,14Vodorovné konstrukceDíl: 4 RTS 17/1122.00 366,00 RTS 17/13,00000kusOsazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm25 452112111R00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č.
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Přípojka splaškové kanalizaceO: 5

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým zR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
RTS 17/1452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 2 346,10 8 821,34 RTS 17/126 m3 3,76000

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č
27 452351101R00 Bedněni desek nebo sedlových loži pod potrubí m2 18,00000 4 591.80 RTS 17/1 RTS 17/1255,10

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £ 3.6 2. vzorový řez uloženi potrubf výkres £.
) 2B|59224176R I Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 | kus | 2,000001 375,00! 750,00 RTS 17/1 RTS 17/1

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £.361, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £
415.00 415,00 RTS 17/1 RTS 17/129 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 686 362,60
19,57000 | 3 369,95 RTS 17/1 RTS 17/130 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3 6 1. situace £ 3 6 2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3 5, podélný řez přípojkami £. 3.4

311831262192RO0 I Příplatek za práce ve štole DN 100 - 400 I m I 722,13 RTS 17/1 RTS 17/119,57000 [|
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4_________________________________________________

972,00 RTS 17/1 |RTS 17/1Montáž tvarov kamenin, jednoos pryž kr. DN 20032 837352221R00 kus 6,00000 1 P4,00;
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

33 837395121R00 Výsek a montáž kamenin, odbočky na potrubí DN 400 kus 7 401,50 22 204,50 RTS 17/1 RTS 17/13,00000

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £ 3.6 1, situace £ 3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

34 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu 46 505,30 RTS 17/1 RTS 17/1kus 37,000001 1 256,90,
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £ 3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

22 623,30135|896211111RQ0 ISpadiště kanal z betonu jednod.dno C25/30.DN 300 | kus j 67 869.90 RTS 17/1 RTS 17/13,000001
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3 6 1, situace £.3.6.2. vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

I kus 256 694,10|RTS 17/1 |RTS 17/136 896290111R00 Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadišté jednod 4 208,10161,00000g
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě fi. 3.6.1, situace £.3 6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

37 899103111R00 Osazeni poklopu s rámem do 150 kg 1 622,70 RTS 17/1 RTS 17/1kus 3,00000 540,90
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace £.3.6 2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami fi. 3.4

2 513.70Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C20/25 30 491,18 RTS 17/1 RTS 17/138 899623161R00 m3 12,13000

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £ 3 6 1, situace £.3 6.2, vzorový řez uloženi potrubi výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

I Příplatek za práce ve štole, obetonováni potrubí39 899623192R00 657,34 RTS 17/1 RTS 17/1m3 6,66000 98,70
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6,1, situace £.3.6 2, vzorový řez uloženi potrubí výkres fi. 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

3 117,60 [Vlastni |URS 12/140|851351131MA1 MTŽ po lit M hr výk integ tésDN200 18,00000m 173,20
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

URS12/I41 857351131MA1 MTŽ tv losa hrvýk integ těs DN200 7 485,00 Vlastníkus 15,00000
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami fi. 3.4

URS 12/142 857353131UMA1 MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN200 1 983,00 Viástnikus 3,00000 661,00[
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

| Přechody z litiny na kameninu DN200 6,000001 4 452,00 Vlastni Indiv43 28617452M kus r42,00
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £ 3.6 1. situace £.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

kus | 6 885,00|Vlastni | IndivTésnéni k šachtovépro DN 100044 28697176M 27,000001 255,00!
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3,6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubi výkres fi. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

3,00000j| 45|55241713R 8 940,001 RTS 17/1 | RTS 17/1Poklop samonivelační litinový DN 600 třida D400 kus i BOU.UUj

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3 6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

| kus 3,000001 10 500,001 Vlastni | Indiv46 552424551M Kus čističi DN 200, dl 426 mm 3 500,00
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Přípojka splaškové kanalizaceO: 5

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z1R:

Cen.
.soustava / 
platnost

Cenová
úroveňCelkemcena / MJmnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky............................................................................................ ....

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 

41 706,00 Vlastni RTS 14/118,000001I 47|5525117404M |Trouba kanal.lit. pozinková 6 m DN 200 mm
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě 6.3.6 Tsituace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 

2 317,00

RTS 14/16 678,00 Vlastni3,00000kusPříruba zaslepovaci DN 200 mm 2 225,0048 55255818M
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres fi. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 ____________________________________

30 351,00 Vlastní RTS 14/13,00000 10 117,00Tvarovka hrdl.s přir.odb MMA DN200/200 z tvárné litiny kus49 55258550M

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 
Koleno hrdlové MMK DN200/45” 46 674,00 RTS 17/1 RTS 17/15 186,00:kus i 9,0000050 55259474R
Uvedeno v projektové dokumentací v technické zprávé £ 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £ 
3.5, podélný řez přípojkami £ 3.4

6 195,001Vlastni Indiv2 065,003,00000kusKónus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK51 |592243534M
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £ 3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 

3 150,00|RTS 17/1 RTS 17/1kus 3.00000 j 1 050.00'Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/250/120 SPI 52 59224358.AR
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6 2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £.
3.5, podélný řez přípojkami £ 3.4 

| RTS 14/13 240,00 Vlastnikus 2,00000}[Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/500/120 SP
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4_______________
Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP

j 620,00I 53 59224361M

RTS 14/150 730,00 Vlastnikus | 19,00000 [54|59224364~M 2 870,00
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě fi. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £.
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

13 206,901 Vlastní Indiv665,0019,86000Trouba kam. zkrác GE s těs syst C dl.250, DN200 mm m55 59710804 MA

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3 6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres 6. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

RTS 14/1Vlastní3 320.00 9 960,003,00000kusOdbočka kam glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L 
100 cm spojovací systém C/F tř. 160/160

59711557M56

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6 1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4_________________________________________________________________

760,80Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
760,80|RTS 17/1 RTS 17/1m 12,00000Řezáni stávajícího živičného krytu ti 5 -10 cm 

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £ 3.4

57[919735112R00 OJ,AU

42 375,58
36 216,901 RTS 17/1 ÍRTS 17/1

Staveništní přesun hmotDII: 99
140,430001t58j998255111RO0 |Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 75 m

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £.
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4

257.80

296,00 Vlastní Indiv‘ I 8,000001591997221551MA1 |Vodor dopr suť sypká -1km
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4______________________________________________

Indiv662,68 Vlastni72,030001sol 997221559MA1 Přípl ZKD 1 km sut sypká 9,20
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3 6 2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 

| Indiv5 200.00 Vlastní8,000001t61 [997221845MA1 Skládkovné asfaltové povrchy 650.00

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé £. 3.6.1, situace £.3 6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £. 
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4__________________________________________

99 166,29Konstrukce zámečnickéDíl: 767
5 043,28 RTS 17/1 RTS 17/162(767833100R00 26,050001Montáž žebříků do zdivá s bočnicemi m

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č. 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

|RTS 17/13 370,87 RTS 17/1129,40,26,050001|mI 631767834102ROO | Montáž ochranného koše svařováním
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě £. 3.6.1, situace £.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres £.
3.5, podélný řez přípojkami £. 3.4 

I Indiv10 299,77 Vlastni29,800001I 64 767161111MA1 Mtž zábradlí rovné trubka zeď -20kg m 34563
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Položkový rozpočet
Komunikace u Sloupu , Praha 8 - TrójaS: 20170002

Přípojka splaškové kanalizaceO: 5

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým zR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č. 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

| 6S|31686545M I Ocelový žebřik s ochranným košem a mezipidestou 20 058,501 Vlastni jlndiv26,05000|m 770'00
Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uloženi potrubí výkres č. 
3.5, podélný řez přípojkami č, 3.4

| 66 [55395100 AR I m lZábradlí ocelové trubkové 29,80000] 59600,00 RTS 17/1 RTS14/I
0,8167 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 12 m 

Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávé č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 
3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4

% 983,72420 793,87 RTS 17/1 RTS 17/1

2 899 837,74]Celkem
JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
obalovaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m2

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója20170002S:

Přeložka STL plynovoduO: 6

Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Trója - přeložka STL plynovodu1R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňCelkemcena / MJmnožstvíP.člčíslo položky |Název položky

Zemní práce
MJ

279 259,57Díl: 1 !
492,00 48 393.12 RTS 15/1 RTS15/I96,360001m211113107124ROO Odstraněni podkladu pl. 200 m2,kam drcené tl.40 cm

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
|RTS 15/1147,54000) 148,00 21 835,92 RTS 15/1| m22 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
228,00 228,00 RTS 17/1 RTS 17/11.00000]3 119001401R00 Dočasné zajištěni ocelového potrubí do DN 200 mm m

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
RTS 17/1358,00 2 148,00 RTS 17/16,00000Dočasné zajištěni betonového potrubí DN 200-500 mm m4 119001412R00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
184,00 RTS 17/1 |RTS 17/1rz 1,00000) 184,005 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
1 004.00IRTS 17/1 |RTS 17/1251,004,0000016|119001422R00 Dočasné zajištěni kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
7 879,681 RTS 17/1 RTS 17/1m3 j 23,04000 I7Í13OOO1101ROO Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni 342,00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6 
I 8 132301201R00 [Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor 4 do 100 m3 102 297,00|RTS 12/ II RTS 12/IIm3 I 78,69000 [ 1 300,00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
26 291,63 RTS 17/1 RTS 17/1295,08000)m29|151101101R0Q [Paženi a rozepřeni stěn rýh - přiložné

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
- hl. do 2m

4 485,22 RTS 17/1 RTS 17/1295,08000 ] I5.20jj m2101151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m
Uvedeno v projektové dokumentací SO -06 přeložka plynovodu , č příloh 1-6

66,9078,69000 j 5 264,36|RTS 17/1 |RTS 17/ I| m311)161101101 R00 Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m
Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1 -6

RTS 17/112 994,40 RTS 17/1370,0035,12000m3Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m12 162701105R00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
RTS 17/1878,00 RTS 17/125,0035,12000Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m313 171201201R00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
4 705,56[RTS 17/1 RTS 17/1m3 | 43,57000114 1741O1101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 108,00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
307,00 7 764,031 RTS 17/1 RTS 17/1m3 | 25,2900015)175101101 R00 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu . č příloh 1-6
Indiv350,00 19 668,25 Vlastní56,19500Poplatek za uložení odapadu ze sypaniny na skládce ( 

skládkovné)________________________
t16 171201211MA1

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6 □13 238,40|RTS 17/1 RTS 17/1280,00T 47,28000Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B| 17|58337306R
Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6

8 236,08Vodorovné konstrukceDíl: 4
8 236,08|RTS 17/1 RTS 17/1m3 | 9,84000Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm18 451572111R00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
45 005,00Trubní vedeníDíl: 8

RTS 17/1855,00 RTS 17/1855,001,00000Montáž plynovodních uzávěrů v otevřeném výkopu DN 50 kus19 891211111R00

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
7 500,001RTS 17/1 [RTS 17/1........1 kus20|891249111ROO Montáž navrtávaclch pasů DN 80

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
| Indiv15 000,00 Vlastní6,000001 2 500,00| kusI 21 879161111MA1 Montáž plynovodní přípojky na potrubí DN 25

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
Indiv2 664,00 Vlastní444.006,00000Montáž plynovodních ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus22 891163111MA1

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. přiloh 1-6
444.00 [Indiv444.00 Vlastni| kus | 1,00000)23 891181111MA1 | Montáž plynovodních ventilů v otevřeném výkopu

Uvedeno v projektové dokumentací SO -06 přeložka plynovodu , č příloh 1-6
| Indiv12 660,00 Vlastni[ kus 6,000001 2 110,00;24|28655283M Pas navrtávací 63x1"

Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6
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