Osvědčení o realizované veřejné zakázce na Stavební práce pro Správu silnic
Olomouckého kraje
Společnost:

se sídlem:
IČ:
DIČ:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
70960399
CZ70960399

tímto prohlašuje, že
Společnost:
se sídlem:
IČ:

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31
268 63 057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

řádně realizovala pro SSOK veřejnou zakázku:

Název mostu :

Most ev. č. 43415 – 3 Prosenice

Druh veřejné zakázky:
Lhůta plnění dle smlouvy:
Datum zahájení:
Datum dokončení:
Místo plnění:
Objednatel:

stavební práce
05/2017 - 9/2017
2. 5. 2017
24. 9. 2017
Prosenice
SSOK

Stručný popis provedených prací:
Rozsah stavby je vymezen způsobem stavební úpravy mostní konstrukce. Nosná
konstrukce, mostní svršek a část spodní stavby stávajícího mostu ev.č.43415-3 budou
odstraněny. Opěry včetně založení budou ponechány. Za ponechané ruby budou provedeny
nové piloty, na kterých bude proveden nový ŽB monolitický rám. V rámci stavby mostu bude
upraven i přilehlý úsek komunikace. Koryto nebude upravováno – původní opěry budou
ponechány a budou i nadále sloužit jako opěrné zdi koryta. Vodní tok Strhanec je
regulovatelný. Průtočný profil bude přizvednutím podhledu NK zvětšen.
Směrově je vedena silnice ve stávajícím stavu, chodník bude v místě vodní toku
umístěn na mostě. Prostorové uspořádání na mostě bude zachováno. Silnice vede přes most
v levostranném oblouku.
Z důvodůu stísněných poměrů je silnice vedena ve stávajícím stavu a na začátku a
konci úpravy je plynule napojena na stávající stav. Plné oboustranné rozšíření vozovky je
provedeno pouze ve vrcholu

Druh převáděné komunikace:
Překračovaná překážka
Počet mostních otvorů
Počet mostovkových podlaží:
Výšková polohy mostovky.
Plánované doby trvání:
Šířka průchozího prostoru:
Stavební výška:

silnice II/43415
vodní tok Strhanec (náhon)
jeden
jednopodlažní most
horní mostovka
trvalý most
2,0 m (chodník na mostě)
0,51 m

Délka mostu:
Délka přemostění:
Plocha NK mostu:
Volná šířka mostu
Šířka mostu:
Výška mostu:

10,08 m
10,08 m
106,3 m2
10,55 m
8,05 m
2,30 m

Cena celkem bez DPH

5 575 487,35 Kč

DPH 21%

1 170 852,34 Kč

________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH

6 746 339,69 Kč

Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu
ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Olomouci dne:

_______________________
Ing. Drahomír BABNIČ, ředitel

