
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2278

Zadavatel SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. IČO: 43378480

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON 0,00

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00

Snížená DPH 15 % 0,00

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení -0,16

Cena celkem s DPH

v dne 14.5.2021

Za zhotovitele Za objednatele

Rekonstrukce skokanských můstků K55 a K25 Sportovního 
klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice

680 836,63

4 800 145,65

361 744,81

162 237,07

6 004 964,16

6 004 964,16

1 261 042,00

7 266 006,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem

Ostatní a vedlejší náklady 0,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

Stavební objekt 0,00

001 0,00

001 0,00

Celkem za stavbu 0,00

Popis stavby: 2278 - Rekonstrukce skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

523 981,88 110 036,19 634 018,07

523 981,88 110 036,19 634 018,07

Rekonstrukce skokanského 
můstku K53 5 480 982,28 1 151 006,28 6 631 988,56

Rekonstrukce skokanského můstku 
K53

5 480 982,28 1 151 006,28 6 631 988,56

6 004 964,16 1 261 042,47 7 266 006,63

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.169/2016 
Sb.

        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.

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.

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

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

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.

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.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.
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        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

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

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Jiný formát soupisu

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

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

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.

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

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.

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.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

94 Lešení a stavební výtahy HSV

722b Závlahový systém PSV

762 Konstrukce tesařské PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

783 Nátěry PSV

799 Ostatní prvky PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

ON Ostatní náklady ON

Cena celkem

46 440,00

402 438,69

22 903,78

110 568,50

2 329 787,18

359 287,50

1 575 160,00

634 396,63

361 744,81

162 237,07

6 004 964,16
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Celkem

0,00

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Rekonstrukce skokanských můstků K55 a K25 Sportovního 

680 836,63

4 800 145,65

361 744,81

162 237,07

6 004 964,16
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Popis stavby: 2278 - Rekonstrukce skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

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 
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.169/2016 

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 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 

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 

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, 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.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

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 

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

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 

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 

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 
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 
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        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

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

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Jiný formát soupisu

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

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou 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 

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 
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1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

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.169/2016 Sb.

        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.

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.

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

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

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.
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.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.
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        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

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

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Jiný formát soupisu

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

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

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.

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

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.

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.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 12 z

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2278 Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: VN Vedlejší náklady

1 0005T Realizační dokumentace zhotovitele Soubor 1,00000 Vlastní Indiv

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

6 005123010R Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

práce prováděné horolezeckou technikou : 

špatný přístup a dojezd : 

1,00 1,00000

7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady
8 00882T Inženýrská činnost pro kolaudaci, zajištění kolaudačního souhlasu, uvedení do užívání Soubor 1,00000 Vlastní Indiv

technický dozor investora, koordinátor BOZP : 

1,00 1,00000

9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

projektové a přípravné práce (projekt, rozpočet + organizace veřejné zakázky) : 

1,00 1,00000

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 21/ I Indiv

Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

361 744,81
27 404,91 27 404,91

10 961,96 10 961,96

21 923,93 21 923,93

10 961,96 10 961,96

10 961,96 10 961,96

274 049,11 274 049,11

5 480,98 5 480,98

162 237,07
54 809,82 54 809,82

95 917,19 95 917,19

11 510,06 11 510,06

523 981,88



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 14 z

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2278 Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice

O: 001 Modernizace skokanského můstku K53 a K25

R: 001 Modernizace skokanského můstku K53 a K25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1 941941032R00 m2 300,00000 67,50 800-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

včetně kotvení

2 941941192R00 m2 300,00000 28,50 800-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

včetně kotvení

3 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 300,00000 58,80 800-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 722b Závlahový systém
4 722-001 Výsuvný (10cm) rotační postřikovač výsečový 1', nerezový výsuvník, vysoká rychlost rotace kus 20,00000 Vlastní Indiv

zpětný ventil : 

20,00 20,00000

5 722-002 Tryska #5 20,3l/min 12,2m 4bar kus 20,00000 28,67 573,40 Vlastní Indiv

6 722-003 PPST koleno 90° s vnějším závitem d25 x R1' kus 20,00000 37,38 747,60 Vlastní Indiv

7 722-004 Trubka LDPE40 SDR11 PN6 32 x 2,9 / 100m m 700,00000 21,50 Vlastní Indiv

8 722-005 Trubka LDPE40 SDR11 PN6 25 x 2,3 / 100m m 50,00000 13,23 661,50 Vlastní Indiv

9 722-006 Trubka HDPE100 SDR11 PN16 40 x 3,7 / 6m m 12,00000 48,18 578,16 Vlastní Indiv

10 722-007 PPST T-kus 90° d40 x d40 x d40 kus 8,00000 176,74 Vlastní Indiv

11 722-008 PPST spojka redukovaná d40 x d32 kus 16,00000 122,60 Vlastní Indiv

12 722-009 PPST koleno 90° d32 x d32 kus 24,00000 68,13 Vlastní Indiv

13 722-010 PPST T-kus 90° redukovaný d32 x d25 x d32 kus 16,00000 93,17 Vlastní Indiv

14 722-011 PPST spojka redukovaná d32 x d25 kus 16,00000 70,78 Vlastní Indiv

15 722-012 Obdélníková zátěžová šachtice standart kus 4,00000 Vlastní Indiv

16 722-013 Elektromagnetický ventil RN 155 PLUS 24V/AC 1', vnější závit x 1' převlečná matice + reg. průtoku kus 8,00000 472,97 Vlastní Indiv

17 722-014 PPST přechod s vnějším závitem d40 x R1' kus 8,00000 74,09 592,72 Vlastní Indiv

18 722-015 Rozdělovač pro 2 EMV d40 x 1' - komplet kus 4,00000 522,59 Vlastní Indiv

19 722-016 Trubka HDPE100 SDR11 PN16 63 x 5,8 / 6m m 120,00000 109,81 Vlastní Indiv

20 722-017 Elektrospojka PE100 SDR11 d63 kus 26,00000 167,14 Vlastní Indiv

21 722-018 PE100 SDR11 přechod s Ms vnějším závitem pro ET, d63 x 2' kus 1,00000 Vlastní Indiv

22 722-019 Elektrokoleno 90° PE100 SDR11 d63 kus 9,00000 414,32 Vlastní Indiv

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

46 440,00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 
do 30 m

20 250,00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

8 550,00

17 640,00

402 438,69
3 935,93 78 718,60

15 050,00

1 413,92

1 961,60

1 635,12

1 490,72

1 132,48

1 411,20 5 644,80

3 783,76

2 090,36

13 177,20

4 345,64

1 030,84 1 030,84

3 728,88
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23 722-020 Elektro T-kus 90° PE100 SDR11 d63 kus 1,00000 422,37 422,37 Vlastní Indiv

24 722-021 PE100 SDR11 T-kus 90° redukovaný pro ET d63 x d40 kus 4,00000 310,91 Vlastní Indiv

25 722-022 Elektroredukce PE100 SDR11 d63 x 32 kus 2,00000 290,73 581,46 Vlastní Indiv

26 722-023 Trubka HDPE100 SDR11 PN16 32 x 3,0 / 6m m 6,00000 31,87 191,22 Vlastní Indiv

27 722-024 Elektrospojka PE100 SDR11 d32 kus 2,00000 96,25 192,50 Vlastní Indiv

28 722-025 PE100 SDR11 přechod s Ms vnějším závitem pro ET, d32 x G1' kus 2,00000 527,66 Vlastní Indiv

29 722-026 Vývod pro 2 kulové kohouty DN25 - svařeno nerez kus 1,00000 Vlastní Indiv

30 722-027 Vývod pro 1 kulový kohout DN25 - svařeno nerez kus 1,00000 Vlastní Indiv

31 722-028 Ms kulový kohout G1'FF kus 3,00000 171,89 515,67 Vlastní Indiv

32 722-029 Hadice 1' 25m komplet - včetně napojení a, rozprašovače kus 3,00000 Vlastní Indiv

33 722-030 Ms vsuvka G2' kus 1,00000 141,24 141,24 Vlastní Indiv

34 722-031 Ms zpětná klapka celokovová G2' kus 1,00000 494,80 494,80 Vlastní Indiv

35 722-032 Ms svěrný přechod d63 x G2'M kus 1,00000 Vlastní Indiv

36 722-033 Tlaková nádoba ležatá PWB24LH 24l PN10 1' kus 1,00000 Vlastní Indiv

37 722-034 Ms šroubení přímé G1' kus 1,00000 146,97 146,97 Vlastní Indiv

38 722-035 Ms kulový kohout G1'FF kus 1,00000 171,89 171,89 Vlastní Indiv

39 722-036 Sítový filtr s nerezovou vložkou 75mesh, mosazná, hlava 2', se zpětným proplachem kus 1,00000 Vlastní Indiv

včetně šroubení a manometru : 

1,00 1,00000

40 722-037 Diferenční tlakový spínač kus 1,00000 Vlastní Indiv

41 722-038 Jednotka automatického proplachu kus 1,00000 Vlastní Indiv

42 722-039 Ms kulový kohout G2'FF kus 2,00000 561,39 Vlastní Indiv

43 722-040 PE100 SDR11 přechod s Ms vnějším závitem pro ET, d63 x 2' kus 1,00000 Vlastní Indiv

44 722-041 PPNO s výztužným kroužkem, ploché těsnění (NBR),, PN16, d x Rp 63 x 1/2' kus 2,00000 81,81 163,62 Vlastní Indiv

45 722-042 Ms redukce G1/2' x G1/4' kus 2,00000 15,11 30,22 Vlastní Indiv

46 722-043 Elektro T-kus 90° PE100 SDR11 d63 kus 1,00000 422,37 422,37 Vlastní Indiv

47 722-044 Elektroredukce PE100 SDR11 d63 x 32 kus 1,00000 290,73 290,73 Vlastní Indiv

48 722-045 PE100 SDR11 přechod s Ms vnějším závitem pro ET, d32 x G1' kus 1,00000 527,66 527,66 Vlastní Indiv

49 722-046 Manometr 0 - 10 bar, průměr 63mm, spodní vývod, 1/4' kus 1,00000 162,07 162,07 Vlastní Indiv

50 722-047 Trubka HDPE100 SDR11 PN16 63 x 5,8 / 6m m 18,00000 109,81 Vlastní Indiv

51 722-048 Elektrospojka PE100 SDR11 d63 kus 3,00000 167,14 501,42 Vlastní Indiv

52 722-049 Elektrokoleno 90° PE100 SDR11 d63 kus 3,00000 414,32 Vlastní Indiv

53 722-050 Sada kotvení potrubí kus 1,00000 551,25 551,25 Vlastní Indiv

54 722-051 Ponorné čerpadlo 3' SQ2-55 230V, kabel, 15m kus 1,00000 Vlastní Indiv

55 722-052 Kabelová spojka CELLPACK SMH4 1,5-6 včetně montáže kus 1,00000 445,08 445,08 Vlastní Indiv

56 722-053 Kabel H07 RN-F 3G1,5 m 25,00000 32,19 804,75 Vlastní Indiv

57 722-054 Nerezové lano d3 7x7 AISI316 m 40,00000 16,43 657,20 Vlastní Indiv

1 243,64

1 055,32

1 653,75 1 653,75

1 323,00 1 323,00

1 653,75 4 961,25

1 007,69 1 007,69

1 875,35 1 875,35

20 310,26 20 310,26

14 536,46 14 536,46

8 291,90 8 291,90

1 122,78

1 030,84 1 030,84

1 976,58

1 242,96

14 100,98 14 100,98
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58 722-055 Lanová svorka nerezová d3 AISI316 kus 4,00000 24,37 97,48 Vlastní Indiv

59 722-056 Ms svěrný přechod d32 x G1'M kus 1,00000 262,40 262,40 Vlastní Indiv

60 722-057 Trubka HDPE100 SDR11 PN16 32 x 3,0 / 100m m 60,00000 31,87 Vlastní Indiv

61 722-058 PPST koleno 90° d32 x d32 kus 3,00000 68,13 204,39 Vlastní Indiv

62 722-059 Rozvaděč kropení kus 1,00000 Vlastní Indiv

63 722-060 Programování PLC kus 1,00000 Vlastní Indiv

64 722-061 Frekvenční měnič 3x400V včetně tlakového, snímače - řízení čerpadla na konstatntní tlak kus 1,00000 Vlastní Indiv

65 722-062 Ovládací skříňka kropení - 2x tlačítko START STOP kus 2,00000 771,75 Vlastní Indiv

66 722-063 Stojan skříňky se stříškou kus 2,00000 Vlastní Indiv

67 722-064 Ponorná sonda do vrtu dvojitá 35 + 5m kus 1,00000 Vlastní Indiv

68 722-065 Ponorná sonda jednoduchá - 10m kabel kus 4,00000 429,98 Vlastní Indiv

69 722-066 Rozvodná krabice ACIDUR IP67 kus 4,00000 82,25 329,00 Vlastní Indiv

70 722-067 Kabel CYKY 3 x 2,5 / 100m m 20,00000 27,12 542,40 Vlastní Indiv

71 722-068 Kabel CYKY 4 x 1,5 / 100m m 20,00000 26,02 520,40 Vlastní Indiv

72 722-069 Kabel CYKY 5 x 1,5 / 100m m 80,00000 28,44 Vlastní Indiv

73 722-070 Kabel CYKY 7 x 1,5 / 100m m 380,00000 44,00 Vlastní Indiv

74 722-071 Chránička Kopoflex d40 m 300,00000 14,67 Vlastní Indiv

75 722-072 Vodotěsný konektor DBO kus 16,00000 36,72 587,52 Vlastní Indiv

76 722-073 Montážní materiál elektro kus 1,00000 Vlastní Indiv

77 722-074 Montáž vč.dopravy kus 1,00000 Vlastní Indiv

78 722-075 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kus 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské
79 762711840R00 m 292,75000 78,00 800-762 RTS 21/ I RTS 21/ I

odstranění stávajících dřevěných nosných trámů můstku : 

5*58,55 292,75000

80 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,04684 69,28 800-762 RTS 21/ I RTS 21/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79, : 

Součet: : 0,04684 0,04684

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
81 766-001 Demontáž vodících prken nájezdu m 128,00000 79,00 Vlastní Indiv

64,00+64,00 128,00000

82 766-002 Demontáž výdřevy nájezdu můstku m2 187,65000 70,00 Vlastní Indiv

bednění pod nerezovými stopami : 

58,55*3,00 175,65000

6,00*2,00 12,00000

1 912,20

22 050,00 22 050,00

5 512,50 5 512,50

17 419,50 17 419,50

1 543,50

1 653,75 3 307,50

1 201,73 1 201,73

1 719,92

2 275,20

16 720,00

4 401,00

1 102,50 1 102,50

93 712,50 93 712,50

5 512,50 5 512,50

22 903,78
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

22 834,50

1 479,00

110 568,50
10 112,00

13 135,50
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83 766-003 Demontáž dřevěné výdřevy zábradlí můstku m2 117,00000 65,00 Vlastní Indiv

58,50*1,00 58,50000

58,50*1,00 58,50000

84 766-004 Demontáž bednění boků dopadu můstku m 218,40000 365,00 Vlastní Indiv

35,10+16,40+26,15+6,55 84,20000

6,50+26,10+26,10 58,70000

75,50 75,50000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
85 767996805R00 kg 21,70 800-767 RTS 21/ I RTS 21/ I

odstranění ocelového zábradlí a ostatních potřebných prvků a konstrukcí : 

4685,00

86 767-001 Demontáž nerezové stopy nájezdu můstku m 128,00000 76,00 Vlastní Indiv

demontáž, přesun a uskladnění nerezové stopy pro zpětné osazení po opravě můstku : 

64,00+64,00 128,00000

87 767-002 Zámečnické opravy ocelové konstrukce, podest a zábradlí na vrcholu můstku kg 685,00000 98,00 Vlastní Indiv

88 767-003 D+M ocelová konstrukce nájezdové plochy můstku, žárový pozink kg 120,00 Vlastní Indiv

89 767-004 D+M doplnění ocelových pororoštů délky 700 mm kus 7,00000 865,00 Vlastní Indiv

90 767-005 D+M doplnění ocelových pororoštů délky 900 mm kus 7,00000 Vlastní Indiv

91 767-006 D+M doplnění ocelových pororoštů délky 2000 mm kus 7,00000 Vlastní Indiv

92 767-007 D+M plechové bednění zábradlí horního ochozu, věže můstku, výška 1200 mm m 18,00000 Vlastní Indiv

(2,50+7,00+2,50)*1,50 18,00000

93 767-008 D+M bednění boků nájezdu můstku výška 1200 mm, materiál_dřevěné desky do ocel.konstrukce m 117,10000 Vlastní Indiv

boční zábradlí (bednění) nájezdu můstku výšky 1200 mm : 

desky do výšky 600 mm kontinuálně, nad 600 mm s fuky 20 mm v případě silného větru : 

58,55+58,55 117,10000

94 767-009 D+M bednění boků nájezdu můstku z plexiskla, výšky 1200 mm m 15,00000 Vlastní Indiv

95 767-010 D+M bednění plochy nájezdu můstku z plechů, slzičkových m2 117,10000 Vlastní Indiv

58,55*2,00 117,10000

96 767-011 D+M vodících desek nájezdu z recyklovaného plastu m 128,00000 735,00 Vlastní Indiv

64,00+64,00 128,00000

97 767-012 Zpětná montáž nerezové stopy nájezdu můstku m 128,00000 198,00 Vlastní Indiv

98 767-013 D+M nové bednění boků dopadu můstku v=1000 mm, ocelová konstrukce + plech m 218,40000 Vlastní Indiv

35,10+16,40+26,15+6,55 84,20000

6,50+26,10+26,10 58,70000

75,50 75,50000

99 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 51,56425 800-767 RTS 21/ I RTS 21/ I

50 m vodorovně

7 605,00

79 716,00

2 329 787,18
Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 500 kg

4 685,00000 101 664,50

4 685,00000

9 728,00

67 130,00

5 125,00000 615 000,00

6 055,00

1 435,00 10 045,00

4 215,00 29 505,00

2 845,00 51 210,00

2 845,00 333 149,50

4 652,00 69 780,00

1 212,00 141 925,20

94 080,00

25 344,00

3 215,00 702 156,00

1 416,00 73 014,98
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

85,88,89,90,91,92,93,94,95,98, : 

Součet: : 51,56425 51,56425

Díl: 783 Nátěry
100 783101821R00 m2 975,00000 158,50 800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

očištění ocelových konstrukcí, zábradlí a příčníků : 

975,00 975,00000

101 783151115R00 m2 975,00000 210,00 800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

nový nátěr ocelových konstrukcí, zábradlí a příčníků : 

975,00 975,00000

Díl: 799 Ostatní prvky
102 799-001 Demontáž části plastické krytiny dopadu můstku, vč.odvozu a likvidace m2 530,00000 267,00 Vlastní Indiv

103 799-002 Montáž plastické krytiny dopadu můstku m2 530,00000 455,00 Vlastní Indiv

104 799-003 Dodávka kompletního systému plastické krytiny, dopadu můstku m2 530,00000 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
105 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 69,06200 678,00 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 69,06200 69,06200

106 979011219R00 t 414,37200 323,50 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 414,37200 414,37200

107 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 69,06200 226,00 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 69,06200 69,06200

108 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15,60 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 2002,79800

109 979990101R00 t 69,06200 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 69,06200 69,06200

110 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 48,34340 801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

359 287,50
Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo 
oklepáním

154 537,50

Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", 
jednonásobné s 2x emailováním

204 750,00

1 575 160,00
141 510,00

241 150,00

2 250,00 1 192 500,00

634 396,63
46 824,04

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

134 049,34

15 608,01

2 002,79800 31 243,65

2 002,79800

Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

1 375,00 94 960,25

2 175,00 105 146,90
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79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 48,34340 48,34340

111 979087311R00 t 69,06200 286,00 800-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 69,06200 69,06200

112 979087391R00 t 137,00 800-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 1312,17800

113 979088212R00 t 69,06200 102,00 800-2 RTS 21/ I RTS 21/ I

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

79,81,82,83,84,85, : 

Součet: : 69,06200 69,06200

Celkem

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

19 751,73

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

1 312,17800 179 768,39

1 312,17800

Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovné přemístění

7 044,32

5 480 982,28
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nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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