
JAKUB PAULUS - OPLOCENÍ NA KLÍČ

TECHNICKOOBCHODNÍ   SPECIFIKACE  -  REKAPITULACE

Číslo akce : 37/11

Název akce : Pozemky
NOVÁ OSADA, k.ú. Chrochvice, Děčín 7

OPLOCENÍ POZEMKŮ

Investor : ZO-ČZS Nová Osada, 405 02 Děčín 7, Chrochvice, ev.č. 402 022, IČ:712 202 32

Objednatel : ZO-ČZS Nová Osada
Sídlo : 405 02 Děčín 7, Chrochvice, mob.: 775 743 212, email:novaosada@centrum.cz

IČ : 71 22 02 32
DIČ :
Bankovní spojení :
Zastoupený : RSDr. Ján Bíly, předseda organizace, mob.: 775 743 212, email:novaosada@centrum.cz 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele : RSDr. Ján Bíly, předseda organizace

Zhotovitel : Jakub Paulus
Sídlo : provozovna : Ryjice 245/1, 403 31 Ústí nad Labem 16, tel./fax : 47 273 2662, 

mob.: 733 155 282, e-mail : ploty.paulus@seznam.cz, web : www.plotypaulus.com
IČ : 76 17 86 92
DIČ : CZ 870611 3196
Bankovní spojení : 43 – 933 299 0267 / 0100 
Zastoupený : Jakub Paulus

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele : Jakub Paulus

Datum zpracování : 01.06.2012

Zpracoval  : Jakub Paulus

Počet A4 : 4 x A4
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Popis oplocení : Oplocení pozemku je částečné - navazuje na stávající oplocení, viz. VTD.
Provedení oplocení je standardní z pletiva a příslušenství pozink. + PVC, sloupky a 
vzpěry pozink. + vypalovaná prášková barva.  
Výška oplocení celkem nad UT = 1840 mm (pletivo 1780 + mezera 60 ). 
Délka oplocení = 229 m.
Vzdálenost plot. sloupků max. 2500 mm. Počet napínacích drátů 4 ks. 

Vstupy : Do oplocení je instalován jeden vstup :
- zahradní vrátka 1K š = 1000 / h = 1800 - Fab  1 ks
Umístění vstupů - viz. VTD

Zahradní vrátka a vrata jsou dle udání jejich dodavatele bez
záruky na povrchovou úpravu - tomu odpovídá nižší cena.

Dodávky a montáž : Dodávky a montáž budou provedeny standardně dle zvyklostí zhotovitele.
Specifikace vybraných standardů dle zvyklostí zhotovitele je uvedena v samostatném 
dokumentu zhotovitele " Všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a 
montáž oplocení dle zvyklostí zhotovitele ", který je nedílnou součástí smlouvy mezi 
zhotovitelem a objednatelem.

Poznámka : Rozpočet platí pro oplocení v předpokládané  délce 229 m a v provedení uvedeném 
ve VTD.
Při jiné skutečné délce nebo při jiném provedení bude cena přiměřeně upravena.

Tato kalkulace zakázky (rozpočet) je platná do 30.07.2012 

Další ujednání : Žádná
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Všeobecné standardní : Objednatel na své náklady zajistí a provede
požadavky na součinnost níže uvedené práce a činnosti související s výstavbou 
objednatele oplocení - pokud nebude dohodnuto jinak :

1. Geodetické vytyčení trasy oplocení
2. Vytyčení podzemních ing. sítí
3. Specifikaci výšky oplocení nad UT
4. Terénní úpravy - úpravy terénu ( vč. případného zhutnění navážek) do roviny 

stanoveného UT v celé délce oplocení
5. Parkové a zahradní úpravy
6. Likvidaci případných odpadů vzniklých při vyčištění tras, demontáži stávajícího 

plotu a terénních úpravách  (odvoz ze staveniště + skládkování)
7. Dohodu s majiteli sousedních nemovitostí o povolení vstupu na jejich pozemky v 

rozsahu nezbytném pro zemní a montážní práce
8. Dohodu s majiteli sousedních nemovitosti o částečné likvidaci dřevin v trase plotu 

bránících ve výstavbě plotu
9. Přípojku el.proudu 1 NPE  ~ 50 Hz 230 V / TN - S, předřazené jištění min.16 A,  

pro připojení ručního el. nářadí 
10. Zdroj vody ( užitkové ) v přiměřené vzdálenosti od staveniště oplocení pro 

případné úpravy betonových směsí, očištění plotových prvků apod.
11. Prostor pro složení betonových směsí -  v přiměřené vzdálenosti od staveniště 

oplocení do objemu max 1,5m3

12. Prostor pro bezpečné uložení plotových prvků zajištěný proti jejich poškození a 
odcizení

13. U vstupů ( branky, vrata, závory ) s pohonem nebo el. vrátným přívod el. kabelů - 
dle dokumentace a specifikace zhotovitele

14. Zaměření nového oplocení
15. Zaměření a vyhotovení projektové dokumentace nového oplocení
16. Před zahájením prací složí objednatel na konto zhotovitele

nebo vyplatí v hotovosti zálohu na materiál ve výši uvedené
v kapitole DODÁVKY - DODÁVKY CELKEM vč. DPH, 
a to ve výši  97 985,00 Kč -
pokud nebude dohodnuto jinak,
a zálohu na montážní práce
a to ve výši  36 000,00 Kč -
pokud nebude dohodnuto jinak.

Předpokládaná doba : 20 kalendářních dnů ( vč. nezbytných technologických  přestávek ) od data, kdy 
realizace objednatel umožní splněním předem dohodnutých podmínek zahájení díla.

V případě zvlášť nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci 
bude tato předpokládaná doba realizace prodloužena o dobu trvání výše 
uvedených případů.
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Č.             NÁZEV                                                                                                             Kč  (bez DPH)              Kč  (vč.DPH)           

1.              DODÁVKY  

1.01. Plotové prvky  229 m 61 576,00 73 891,00
(položky rozeps. na samost. dokumentu)

1.02. Vrata, branky 1 ks 3 124,00 3 749,00
(položky rozeps. na samost. dokumentu)

1.03. Ostatní materiál - spojovací, řezivo na bednění, 229 m 800,00 960,00
chráničky, opravné barvy, tmely apod.

1.04. Beton C16/20 (B20) kamenivo do 8 mm. 6,5 m3 11 154,00 13 385,00
1.05. Doprava 5 000,00 6 000,00

               DODÁVKY  CELKEM                                                                                            81 654,00                    97 985,00            

2.              MONTÁŽ  

2.01. Vyčištění tras 0 m2

vč. ulož. souvis. odpadu - na staveništi
2.02. Demontáž stávajícího plotu 0 m

vč. ulož. souvis. odpadu - na staveništi
2.03. Zemní práce – díry pro sloupky a vzpěry 132 ks 41 593,00

vč. nákladů na mechanizaci
2.04. Betonáž sloupků a vzpěr ( cena bez dodávky betonu ) 132 ks 34 513,00
2.05. Zemní práce - podhrabové desky 0 m
2.06. Montáž podhrabových desek 0 ks
2.07. Montáž pletiva 228 m 27 800,00
2.08. Montáž vrat, branek - zemní práce, betonáž sloupů 1 ks 4 031,00

a montáž veřejí  ( cena bez dodávky betonu )
2.09. Terénní úpravy – drobné do 2,00 m3 2 400,00

( povrchů v trase oplocení )
 

               MONTÁŽ  CELKEM                                                                                            110 337,00                   110 337,00           

3.              OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  

3.01. Ostatní nespecifikované náklady
3.02. Ostatní předvídatelné náklady
3.03. Projektová dokumentace - VTD
3.04. Geodetické práce - vytyčení tras
3.05. Geodetické práce - zaměření skutečného provedení

               OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM                                                                                  0 000,00           

              CELKEM  -  DODÁVKY + MONTÁŽ + ORN                                                                               208 322,00          

Pozn.: Zhotovitel není plátcem DPH.
Pokud je objednatel plátcem DPH a požaduje jeho odpočet, je možno po vzájemné dohodě faktury a platební doklady 
od subdodavatelů za položky s uplatněným DPH ( povětšinou dodávky materiálu ) směrovat přímo na fakturační 
adresu objednatele nebo mu je dodatečně předat k zaúčtování.

                      Jakub Paulus
                tel: 733 155 282

e-mail : ploty.paulus@seznam.cz
Navštivte naše stránky na   http://www.plotypaulus.com/  
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