
 

Změna bodu č. 4 - 12.5 Výkaz výměr 

 Zadávací dokumentace poptávkového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu ´Renovace chodníků v obci Kunějovice´ 

 

 

 

       Obec Kunějovice jako zadavatel mění dle nových skutečností všem vyzvaným ve Výkazu 

výměr 12.5 Zadávací dokumentace poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

´RENOVACE CHODNÍKŮ v obci Kunějovice´ bod č. 4 – odvoz a uložení na skládku                            

–  bez poplatku na - skládkovné - poplatek za skládkovné.                                                                                

Odvoz a uložení na skládku je nově třeba zahrnout do nabídkové ceny.      

                                                                  

       S pozdravem  

 

                                   za               

 

 

 

                                                                                                    Obec Kunějovice 

                                                                                         Kunějovice 28, 330 35 Líšťany   

                                                                                                 CZ 0325 Plzeň-sever 

                                                                                                    Tel.: 377 927 070 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                       Miloslav Novák                                                                            

                                                                                                              starosta 
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12.5 Výkaz výměr 
 

Chodníková plocha ´u Obecního úřadu´ m.j. Množství  

1 Vytrhání obrub m 150,00 

2 Vybourání asfaltového krytu m2 313,00 

3 odkopávky m3 69,00 

4 odvoz a uložení na skládku – poplatek za skládkovné t 198,45 

5 řezání asfaltového krytu m 150,00 

6 zalití spáry asf. zálivkou m 150,00 

7 hutnění pláně m2 313,00 

8 dodávka a osazení silniční obruby m 150,00 

9 dodávka a osazení záhovové obruby m 30,00 

10 výšková úprava uličních vpustí ks 3,00 

11 zámková dlažba tl. 60 mm - TBX Ičko - přírodní m2 313,00 

12 vrstva ze ŠD tl. 2 x 100 mm m2 313,00 

 

 

Chodníková plocha ´u zámku´ m.j. Množství  

1 Vytrhání obrub m 115,00 

2 Vybourání asfaltového krytu m2 161,00 

3 odkopávky m3 36,00 

4 odvoz a uložení na skládku – poplatek za skládkovné t 104,74 

5 řezání asfaltového krytu m 120,00 

6 zalití spáry asf. zálivkou m 120,00 

7 hutnění pláně m2 161,00 

8 dodávka a osazení silniční obruby m 120,00 

9 dodávka a osazení záhovové obruby m 0,00 

10 výšková úprava uličních vpustí ks 0,00 

11 zámková dlažba tl. 60 mm - TBX Ičko - přírodní m2 161,00 

12 vrstva ze ŠD tl. 2 x 100 mm m2 161,00 
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