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ROZPOČET NÁKLADÚ REALIZACE

Oblekt: Hygienická stanice hl.m.Prahy, Ryba/kova 39/293, Praha 10

Havárie pro vedení stavebních sand,

Akce: související práce pro statické posouzení

znolovílel Ing. Jan Mrzí/ek, Studeněves 96, Tuřany 273 79

stavební sonda pilíř E ks

ruční' odhalení: očíălěrlí omítek okolo ocelové objímky na úroveň

ke Viokennístar/anal podlaze špalely

2 stavební sonda okenní překlad ks

ruční odhalení: očíšlěni omítek okolo nadokenn ích překladů

ksvnější sondy fasády

etvereove
sondy íasádou pro ziišlění stavu nosné konstrukce

obvodového plášlě

4stavební sonda pilíř ks

ruční odhalení, očišléní om itek úroveň ke

vč7okennl'

stávzj ící podlaze

Špalely

stavební sonda Ostatní omítky ks

ruční odhalení, očlšléní om itek úroveň ke
pod okny stavajici

podlaze

'i demontáže topení kpl

vypuštění systém u. demontáže TadláIOVŮí zasíepení, hapušlěhí

syslém u

7 dočasné zajištění výd řeva oken ks

obvodové vyklinování okenních olvurü výdřevcu

:x sonda stropní konstrukci kpl

odkrytí stropní podleduvé Ďásh SDK. odkrytí stropní kanstukce

původní vám

Ostatní nespecifikované práce kpl

ukmhú aslalnichodpojení,

kanstrukch

zepšlem'

stavebm'

zásuvkový

udvoz

230V,

am

zakrytí povrchů

úkhdv sutě„

10 parkovné zóna kpl

11 související náklady

mimostaveništn! doprava “/0

Zařízení staven išté %

ztížené výrobm' pcdmínky ”/0

koordmace %

Cena bez DPH Kč L'Iä 896,00

DPH 15 % 0,00

Cena bez DPH 21% 0,00

DPH 21 % 20 348.16

CELKEM CENA vč. DPH Kč 117244,16
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