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25.05.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

NÝDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město Hodkovice nad MohelkouObjednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
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Objekt: SO 000

Stavba: 18-117
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OPRAVA KOMUNIKACE UL. MLÝNSKÁ HODKOVICE NAD MOHELKOU

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18-117

SO 000

000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

DIO

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

VYTYČENÍ STAVBY

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02910.b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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OPRAVA KOMUNIKACE UL. MLÝNSKÁ HODKOVICE NAD MOHELKOU

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18-117

SO 102

102

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  35,000 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120:35,0m3=35,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  697,156 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11332:5,8m3*1,8t/m3=10,440 [A]

z pol.č.11343:286,18m3*2,2t/m3=629,596 [B]

z pol.č.11348:28,56m3*2,0t/m3=57,120 [C]

Celkem: A+B+C=697,156 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  25,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.b:25,0m3=25,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  18,750 ____________ ____________

dle pol.č.12573.a:18,75m3=18,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11317.a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  1,200 ____________ ____________

VELKÉ KOSTKY

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

6,0m2*0,20=1,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11317.b ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z VELKOFORMÁTOVÉ 

KAMENNÉ DLAŽBY

M3  0,800 ____________ ____________
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VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

z pol.č.587204 zbývá:4,0m2*0,20=0,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,800 ____________ ____________

podklad dlažebních kostek (z pol.č.11317):6,0m2*0,22=1,320 [A]

podklad kamenných desek (z pol.č.587204):14,0m2*0,32=4,480 [B]

Celkem: A+B=5,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  286,180 ____________ ____________

698,0m2*0,41=286,180 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  28,560 ____________ ____________

68,0m2*0,42=28,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  2,250 ____________ ____________

zazubení živičných vrstev

15,0m2*0,04=0,600 [A]

15,0m2*0,11=1,650 [B]

Celkem: A+B=2,250 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  35,000 ____________ ____________

35,0m3=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,750 ____________ ____________

ORNICE
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natěžení a dovoz dle pol.č.18230:18,75m3=18,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  25,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17310:25,0m3=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  35,000 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.12373:35,0m3=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  25,000 ____________ ____________

25,0m3=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  951,000 ____________ ____________

živič. komunikace:665,0m2=665,000 [A]

chodník z drobné kostky:84,0m2=84,000 [B]

beton. dlažba tl.80mm:82,0m2=82,000 [C]

štěrková plocha:110,0m2=110,000 [D]

velkoformátová kamen. dl.:10,0m2=10,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=951,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  18,750 ____________ ____________

125,0m2*0,15=18,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  125,000 ____________ ____________

z pol.č.18230:125,0m2=125,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  120,000 ____________ ____________

FLEXIBILNÍ

120,0m=120,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  110,000 ____________ ____________

NETKANÁ GEOTEXTILIE

štěrková plocha:110,0m2=110,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5
 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  305,750 ____________ ____________

živič. komunikace:

ŠD A:665,0m2*0,15=99,750 [A]

ŠD B:665,0m2*0,17=113,050 [B]

chodník z drobné kostky

ŠD B:9,0m2*0,15=1,350 [C]

ŠD A:75,0m2*0,15=11,250 [D]

ŠD B:75,0m2*0,15=11,250 [E]

beton.dlažba tl.80mm

ŠD A:82,0m2*0,15=12,300 [F]

ŠD B:82,0m2*0,15=12,300 [G]

štěrková plocha

110,0m2*0,15=16,500 [H]

velkoformátová kamenná dlažba (předláždění z pol.č.587204)

ŠD A:10,0m2*0,15=1,500 [I]

ŠD B:10,0m2*0,15=1,500 [J]

rozšíření ŠD pod obrubou:25,0m3=25,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=305,750 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,125 ____________ ____________

15,00*0,50*0,15=1,125 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  710,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

komunikace:665,0m2=665,000 [A]

zazubení živičných vrstev

15,0m2=15,000 [B]

15,0m2*2=30,000 [C]

Celkem: A+B+C=710,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  47,600 ____________ ____________

ACP 16+

komunikace:665,0m2*0,07=46,550 [A]

zazubení živičných vrstev z pol.č.11372E:15,0m2*0,07=1,050 [B]

Celkem: A+B=47,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  27,800 ____________ ____________

komunikace:665,0m2*0,04=26,600 [A]

zazubení živičných vrstev z pol.č.11372E:15,0m2*0,04+15,0m2*0,04=1,200 [B]

Celkem: A+B=27,800 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  84,000 ____________ ____________

chodník:9,0m2+75,0m2=84,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  82,000 ____________ ____________

82,0m2=82,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  6,000 ____________ ____________

6,0m2=6,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 29 587204 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKOFORMÁTOVÉ KAMENNÉ DLAŽBY M2  10,000 ____________ ____________

VČETNĚ PŘÍPADNÉHO ŘEZÁNÍ

celková plocha velkoformátové kamenné dlažby je 14,0m2, z toho předláždění:10,0m2=10,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby z desek a pokládka desek ze stávajícího materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 30 711117.a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  15,000 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

15,00*1,00=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8
 31 87433.a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ LOŽE, OBSYPU A NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ

přípojky:6,5m+5,5m=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 32 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  10,000 ____________ ____________

KOPOHALF

10,0m=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 33 89414 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

1ks+2ks=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 35 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000 ____________ ____________
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na stávající šachtu:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

šachty:5ks=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,000 ____________ ____________

úprava stávající šachty - obetonování:1m3=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 39 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA NOVÉ UV

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 40 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  36,000 ____________ ____________

100/250mm

36,0m=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  165,000 ____________ ____________

150/250MM
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165,0m=165,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917423 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M  91,000 ____________ ____________

KAMENNÝ KRAJNÍK 100/250MM

91,0m=91,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


