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Smlouva dílo

uzavřená podle ust, § 2 586 násl, zákona č. 89/2012 Sb., obča nský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“). mezi

Zhotovitelem: lng. Jan Mrzílek

Sídlo' Studeněves 96, 273 79 U SlanéhoTuřany

Zápis V OR: Fyzická osoba zapsaná V živnostenském rej.
MU Slaný od 3, 5, 2000

zástupce: lng. Jan Mrzílek
Qprávněný

ICO: REG. C69004617 Hygienvckn stanici hlavního města mi
DlČ: CZ7309180681

Bankovní spojení: Komerční banka 3.5.

Číslo účtu: 27-5314050257/0100 IIÍ r i .li i i k'í 5, l 2 0 f. l)

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy: lng.
Jan Mrzílek

l !2

Objednatelem: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy Sid sídlem

V Praze

Sídlo: 110 01 Praha 1
Rytířská 404/12,

Osoba oprávněná jednat

jménem objednatele: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

ICO: 71009256

DlČ: není DPHplátcem

Bankovní spojen l: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

Postavení smluvních stran

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, že má

znalosti zkušenosti k dle tétoodpovídající potřebné lomu. aby plnění smlouvy poskytl

V nejvyšší kvalitě,

(2) Zhotovitel prohlašuje. že má odpovídající znalosti !A potřebné zkušenosti a prováděním

prací obdobného rozsahu. 3 Že je tedy plně schopen zajistil realizacw Díla dle této smlouvyl

Zhotovitel disponuje adekvátnimi zkušenostmi, kapacitníml možnostmi !z odbornými

předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

(3) l Objednatel je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zd ravotníctvi

České republiky.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je V souladu poptávkovým řízením na 2 fázi havarijní

opravy přední budovy pobočky Východ v objektu Objednatele pobočky Východ Rybalkova

293/39. Praha 10 (dále jen „DÍLÓ“). Podrobná specifikace Díla je uvedena V přílohách, to

Příloze č. 1 „Položkový rozpočet etapy“.

(Z) Zhotovitel “#35 veškerou odpovědnost za provedeni Díla V požadovaných

speciñkacích, V otázkách vlastnosti. tvarúzejména pak týkajících požadovaných apod. Tyto

specifikace jsou uvedeny V příloze č. 1. která je nedílnou součásti této smlouvy.
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(3) Zhotowtel se zavazuje provést pro objednatele Dílo v terminu stanoveném v této

smlouvě, svým jménem, bez nedodélkú a.) vad bránících užívání. na své náklady a na své

nebezpečí, g to bez využití subdodávek třetích stran.

Zh otovitel si# Dílo V souladu 's(4) zavazuje provést českými technickými normami.

v souladu 's obecné závaznými právními předpisy platnými V České republice v době

provádění Díla. Zhotovitel
je při provádění Díla vázán veškerými pñkazy Objednatele

(5) Objednatel je oprávněn změnit rozsa h Díla, Zhotovitel se zavazuje souhlasit

s jakýmikoliv úpravami V předmětu smlouvy učíněnými objednatelem, tj. omezením

či rozšířením konkrétních nad rámecpředmětu smlouvy, podle požadavků Objednatele, Ukony

přílohy č. 1 této smlouvy budou prováděny na základě objednatelem vystavené písemné

objednávky její písemné akceptace zhotovitelem

Zhotovitel nechat Dílo třetí osobou L“.(6) je oprávněn provést pouze předchozím písemným

souhlasem Objednatele. Zhotovitel HS. zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje

veškerých subdodavatelú včetně specifikace jimi prováděných Části Díla, p; to V rámci písemné

žádosti udělení souhlasu
s jejich využitím předkládané objednateli

Termín a místo plnění

(1) Zhotovitel
zavazuje provést Dílo V termínu do 304 6. 2021.

(Z) Místem plnění je pobočka Východ Hygienické stanice hlavního města Prahy v ulici

Rybalkova 293/39, Praha 10.

(3) Zhotovitel zahájí provádění Díla nejpozději do 30 pracovn ich dnů od podpisu smlouvy.

IV.

Cena Díla

(1) Objednatel IäIG-š 'k' níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu

u:: řádně provedené Dílo VE výši 2 878 990,89 Kč včetně daně Z pñdané hodnotyr

(2) Celková cena je členěna takto:

Cena V Kč bez DPH 2 379 331,31 Kč

DPH 499 659.58 Kč

:s DPH i] žili KčCena V Kč 990,89

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná sjednanou

cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu praci na základě požadavku :a písemným

souhlasem objednatele.

(4) Součásti ce | kové ceny jsou veškeré náklady související :1 řádným proveden im

a dokončením Díla, :a) to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinnosti

Zhotovitele dle této smlouvy, Či dle obecně závazných právních předpisu (bez zřetele na to,

zda je V této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost lb' své vlastni náklady,

Či nikoliv), zejména se jedná 0 kom pletní zařízení (administrace) potře bných záborů veřejného

ke součinnosti Zhotovitelprostranství, kterým poskytne objed natel plnou zajistí přístup

příjezd do objektu Objednatele po celou dobu provádění dila.

(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765

e' § 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena kb' podmínek a v termínech

stanovených tOLItO smlouvou, ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
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V.

Platební podminky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího čla'nku bude uhrazena na základě daňového dokladu

(faktury) ve shora uvedene výší doručené Zhotovitelem Objednateli,

(3) Daňový doklad (faktura) musi obsahovat n aležitosti daňového dokladu podle platné

legislativy b.. sta novené příslušnými právními předpisy, to zejména zákonem č. 235/2004 Sb.,

dani Z pñdané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem

č. 563/1991 Sb., O účetnictví platném k témuž dni.

(4) Faktura musi obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ.

b) číslo dokladu,

c) den odeslani e' den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu číslo účtu, na který se má
platit, konstantní e' variabilní

symbol.

e) účtovanou částku. DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název e' označení dodávky,

9) důvod účtování :s odvoláním na smlouvu;

h) razítko podpis osoby oprávněné k vystavení daňového e* účetního dokladu,

i) seznam příloh,

i) období Mě které byla dodávka uskutečněna,

k) další náležitosti. pokud je stanoví obecné závazný předpis

(5) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mit náležitosti daňového dokladu, nebo

JE nl nebudou v této nebo bude auvedeny údaje specifikované smlouvě, neúplná nesprávné,

je ji (nebo kopií) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění. V takovém

případě Objednatel nedostává do prodlení a. platí. že nová lhůta splatnosti faktury běží

až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury).

dokladů HI] dnů ode dne doručení daňového dokladu(6) Splatnost daňových je (faktura)

objednateli. Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostnim převode m na účet

uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-Ii nej později

v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu. Platby budou

probíhat výhradně V CZK rovněž veškeré cenové údaje budou V této měně.

(7) Platba bude provedena IB' základě protokolárniho předání Díla bez vad nedodělků.

VI.

Sankce

(1) Výše ůroků Z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

(2) Smluvní strany g; dohodly, že V případě prodlení Zhotovitele S provedením Díla

ve lhůtách stanovených V této smlouvě, je povinen zaplatil Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 % Z celkové ceny Díla, s jehož dokončením je V prodlení, '1:' každý den prodlení.

(3) Smluvní strany dále sjednaly smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele

S odstraňováním vad 'ai nedodělků Díla ve výši 5 000,00 Kč 'kl každou vadu nebo nedodělek

e' každý den prodlení.

Smluvní dle této uvedené na něž se(4) pokuta smlouvy je splatná po porušení povinnosti,

vztahuje, do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k Její úhradě strane

povinné, to bezhotovostnim převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený

V záhlaví této smlouvy.
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(5) Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy neni dotčena povinnost k náhradě

škody 5 tato náhrada škody se hradí V plné výši bez ohledu nk' výši smluvní pokuty.

VII.

Záruka el odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smloui/ou

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti
obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít

všechny vlastností smluvené nebo obvyklé po dobu [EE měsíců od
protokolárního předání

e; převzetí předmětu díla,

(2) Oznámení vad
vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí

vadu díla. popřípadě popiše. jak se takova' vada projevuje, Pro účely oznámení vad se smluvní

strany dohodly, že postačí forma emailu.

(3) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady V záruční době

nejpozději do 3 pracovnich dnů po jejím zjištění E oznámení objednatelem V případě vzniku

vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla E v případě

havárii, je
však zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené

vady bezodkladně, vady

ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárii je

zhotovitel povinen odstranit nej později do 4a hodin od jejich uplatnění. nedohodnou-Ii HS.

smluvní V vzniku ostatních vad nebostrany jinak. případě neohrožujicich bezpečnost

neomezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady nej později

do 5 pracovn lch dnů 0d jejich uplatnění.

(4) Záruční doba se staví po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady,

71:' které odpovídá zhotovitel,

(5) Jestliže ukáže, že oznámené vady díla jsou neopravitelné nebo, že s jejich opravou

by byly spojeny nepřiměřené náklady, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu Z ceny

ga; dílo, požádá-li to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto

skutečnost,

(6) Zhotovitel neodpovídá též za vady dila, kte ré byly po přechodu nebezpečí škody na díle

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než

řádným užíváním předmětu díla, ani za vady dila, které před přechodem nebezpečí škody

na diIe účastníci za něž zhotovitel neodpovídá.způsobili výstavby,

(7) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat V platností

a účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozní činností

V minimální výši 10 000 000.- KČ.

VIII.

Salvatorni klauzule

(1) Smluvní strany se zavazuji poskytnout si k naplnění ůčelu této smlouvy vzájemnou

součinnost

že V důsledku Či odlišného(2) Strany sjednávají, pokud změny výkladu právních předpisů

anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti

právního ůkonu, smlouva jako celek nadále plati, přičemž za neplatnou bude možné považovat

pouze tu Část. které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazuji toto ustanovení

doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních

el smyslu b.. účelu této smlouvy.předpisů

(3) Pokud V některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla

neplatné. strany se zavazuji bezodkladně po tomto zjištění uzavřít NOVOU smlouvu, ve které

důvod bude a dosavadní budou napřípadný neplatnosti odstraněn, přijatá plnění započháná
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plnění stran podle této nové smlouvy, Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom Z původní

smlouvy,

IX.

Rešení sporů, rozhodné právo

(1) Smluvní
strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by

mohly vzniknout v souvislosti iz! touto smlouvou E její realizací V první řadě vzájemnou dohodou.

l
(2) Smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 91/201 2 Sb., O mezinárodním právu

soukromém, ve znění předpisů, že tato smlouva práva povinnosti Z ní

vyplývající se řídí právem
pozdějších 'em eskíeské republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, HS znění pozdějších předpisů. Ke kolizním ustanovením

českého právního řádu se přitom nepřihlíži.

X.

Prorogace

(1) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č, 99/1 963 Sb.. občanský soudní

řád že místně soudem k a rozhodnutí pdohodly, příslušným projednání sporů jiných právních

věci vyplývajících n touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož ze vztahů s tímto

vztahem V že [l věci věcněsouvisejících, je případě, projednání je příslušný krajský soud.

Městský soud V Praze a V případě. Že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud

Obvodní soud pro Prahu 2.

Xl.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:

a) neodstrani V průběhu provádění Díla vady zjištěné objednatelem. ?d to ani v dodatečné

lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

b) bezdůvod ně přeruší provádění Díla,

Dílo S nedostatečnou odbornouC) přes písemné upozorněni objednatele provádí péčí,

V rozporu í: platnými technickými normami. obecně závaznými právními předpisy,

případně pokyny objednatele.

(2) Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy oznámení odstoupení dojde do sféry druhé

smluvní strany, Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy z důvodu

od gl nebudou vracet za kteréOdstoupení Smlouvy plnění, již bylo poskytn uto protiplněni

druhou smluvní stranou,

(3) Tato smlouva může být objednatelem ukončena výpovědi s jednoměsíční výpovědní

a to bez udání důvodu. doba běžet dne měsícedobou, Výpovědni počíná prvního

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých

porušením této smlouvy. nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která

podle projevene vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat ipo ukončení této

smlouvy,

XII.

Ukony, doručování písemností

(1) Smluvní strany si budou doručovat písemností do datových schránek nebo

na doručovaci adresy sídla smluvních stran.
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Xlll.

Postoupení práv !4:2 smlouvy

(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva , povinnosti, závazky E pohledávky Z této

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XIV.

Transparentnost úřadu El přístup
5 informacím

(1) Zhotovitel bere na vědomi povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu V souladu Šli!

zákonem č. 340/2015 O zvláštních účinnostiSb„ podmínkách některých smluv. uveřejňování

těchto smluv O smluv O ei ustanovením 219 zákonaregistru (zákon registru smluv), §

č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, vnitřním předpisem Objednatele č. 1112016

ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.

(2) Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající Ze zákona č. 106/1999

Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 pism, e) zákona č. 320/2001 Sb.,

finanční kontrole Ve veřejně správě ?el O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(4) Smluvní strany souhlasí S tim, aby tato smlouva
byla zveřejněna na oficiálních

webových
stránkách objednatele, 'aj to včetně případných příloh dodatků bez časového

omezení.

(5) Zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které PE?

dozvěděl V souvislosti plněním této smlouvy O osobě Objednatele, Povinnost mlčenlivosti

trvá po ukončení smlouvy,

XV.

Závěrečná ustanovení

Smlouva dnem oběma smluvními stranami účinnosti(1) nabývá platnosti jejího podpisu

dnem zveřejnění V registru smluv V případě, že smlouva nenabude účinnosti do data

uvedeného V článku odst této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění

O adekvátní dobu. tj: počet dní, 0 ktere' nabyla smlouva účinnosti později.

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními

zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve Znění pozdějších předpisů), pokud smloůva

nestanoví jinak.

(3) Jakékoliv změny e; dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí

mit písemnou formu musi být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k

této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány V pořadí. v jakém byly

postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší než Dodatek

pozdějš í,

(4) Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedeni Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni Díla

El misto plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

rovněž nezanikají práva na jíž vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

(5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

Z nich celku, Pokud se V důsledkunepůsobí neplatnost smlouvy jako by změny právní úpravy

dostalo některé ustanovení smlouvy do ľOZPOľU českým právním řádem (dále jen „kolizni

ustanovení) předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva

posuzována, jakoby kolizni ustanovení nikdy neobsahovala vztah smluvních stran se bude

V této záležitosti řídit obecné závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou IB' znění nového ustanovení. jež by nahrádilo kolizni ustanovení.
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(6)' Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva e' povtnností vyplývající n této smlouvy,

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postou peni v rozporu

:si podmínkami této smlouvy bude neplatné ŠJ neúčinné.

(7) Smlouva je vyhotovena V třech stejnopisech, Z nichž každý ma' platnost originálu, jeden

obdrží Zhotovitel ei dva Objednatel

(8) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašuji, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící V uzavření této smlouvy,

(9) Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a' shledaly,

že obsah l ?z svobodné vůli zakládájejí přesně odpovídá jejich pravé právní následky, jejichž

dosažení svým jednáním sledovaly; na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

(10) Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Po Iožkový rozpočet etapy

Ve Studeněvsi dne M47. ?920 V Praze dne IE 12. llllll

Za zh otovitele Za objednatele

Ing. Jan Mrzílek MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

.no LE

-riř'ves 96,273 VE mim' h'

'faxr 312 ii m hl, íí'í, Fraí.

„m mi it' p'
ygíenícká station sc sídlem Vi

Rmřsltá mm v Praze '2.1.0 01m.
ram: 203

postovní kritiky/11ti nizss 33: 700 čus Prsten am..
”3"“ 65525011/0710 IČ moszss
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Položkový rozpočet

Za kázka : ll.ETAPA Stavební opravy

l
::EW :x

M isto Rybalkova 293/39, Praha 10 101 00

Objednatel, Hygienická stanice h|.m.Prahy IČ: 71009256

Rytířská 404112 DIČ:

,41°31Pfał'31 - .li

Zhotovttel' Ing. Jan Mrzílek IČ: 6900461 7

Studeněves 96 DIČ CZ7309180681

273 79 Tuřany

Vypracoval:

IL Rillłis SŠ'YÍŇ _ z

HSV

PSV

1 'VV ,
.äř..a,.,

MON

r_\ ,_-_~a, ---

Vedlejší náklady

Ostatní náklady VRN 5,00 %

Celkem

ř:

2 379 331,31

ij-__ee-

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

l
Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH 2 878 990,89 CZK

v
Studeněvsi

dne
10.12.2020

'GI-m

M9517: 79 rum"

!the !V2 521m

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel t. © RTS. as, Stránka



ji

Popis rozpočtu:

||.etapa obsahuje odvětráva né podlahy, chemické clony nosných zdi nové omítky, podlahy, povrchy, elektroinstalaci,

přípravu pro kuchyňka. uvedení prostor do původního stavu. Neobsahuje EZS, rozvody topení, zábory veřejného

prostranství

Zpracováno programem
RTS Stavitel t. © RTS, as. Stránka



\ár A :- ,q

Rekapitulace dílú

l ~1 l práce
HSV JT

hZemnl
2 jlákladyzvláštnl zakládánl HSV

kompletní konstrukce HSVja “svislé
konstrukce HSVVodorovná

l4

HSVlet Úpravy povrch ů, omítky

61 vnitřní HSVi..., povrchů

62 povrch ú vnější HSV

wLlpravy

63 lPodlahy podlahové konstrukce HSV

64 Výplně otvorů HSV

90 Přípočty HSV

94 Lešení stavební výtahy HSV

95 Dokončovací kce na pozemstav, HSV

96 Bouránl konstrukcí HSV

HSV
97 Prorážeril otvorů

HSV99 Staveriištnl přesun hmot

711 Izolace vodě PSV
proti

71 3 Izolace tepelné
PSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

722 Vnitřní vodovod PSV

725 Zařizovací předměty PSV

762 Konstrukce tesařské PSV

771 Podlahy z dlaždic obklady PSV

776 Podlahy povlakově
PSV

781 Obklady keramické PSV

783 Nátěry
PSV

MONM21 Elektromontáže

Cena celke

Stránka 3,
Zpracováno prog rámem

RTS Stavitel t, © RTS, a s.



Položkový rozpočet

ll.ETAPA Stavební opravy

'0: Rybalkova 293/39, Praha 10 101 00

P,č. Číslo položky Název položky MJ -Celkem
120901101R00 Buuíáni konstrukci cihelných .s MVv

odkopávkách m3 2,95000

2 122401101R00 Odkopávky do 100 m3 m3 8.65000

l tsiíuíssíRoa vytažení vykoDku m3 255000

A 152201 isíRuiJ Vodorovná Dřemisterti výkonkv hor 5.7 dn zn m3 24.22500

5 157101251Roa Nakládání výknoku z hor 5 7 ručně m3 24.22500

s 174101102R00
ásyp

ruční se zhulnčním m3 2195000

7 lQSUDOGDSROG
Poplatek

a.: sk1ádku m3 24.22500

130901 103RT1 Bouram belnr konstrukcí, pneumauckým
kladivem m3 19,85000

174101 102Rau Zásyp mém' zhulněnim m3 2135000

Dll. 2 Základ zvláštnl zakládání

1D 28160621 SROU NízkoHaká injektáž cmelného zűřva u. do !o 37,25000

11 279232511R00 Pnslupná podezdivka základového zdwa cmlamw m3 0,95000

12 269970111R00 Vrslva
geutextilie

Gaumtex
saogrmz m2 52.50000

13 28900211 1RUO Otlučenl nebo odsekání um nek stěn m2 195 00000

14 271570010RAD P01513? numený štěrkapísku tloušťky 25 cm m2 46425000

15 205 ROD Zenmcke výpamocw řemese! kpl 1.00000

DH: 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 3102352511200 Zazdívka otvorů
w 0,0225 m2 cihramw, 11.zdi 45 kus 3600000

17 319202321 RXl
Vymvnám povrchu

zdiva
přizděnim

do 0 0 cm bez m2 2520000

malenálu

Is 319211322R00 Těsnlci stěrka na svislé
plnše

0.00 10 mm 1205000

19 310231 199R00 abelonevánl otvorů po Doűsekánl m3 2,35000

20 319231 111mm Wbouráni 7a7r|ivka pm wažem' dndzleéné imlace m2 025000

21 31 93001 12R00 Dodatečné v1ožen1 vzalace HW systémem š. 600 1155000

22 340238212RT2 Zazdlvka owoľü pm m2,c›hlam1 1I zdi nad 10 cm s m2 0,25000

„002mm suché malmvé 9més1

23 3492340411100
Doplnění

Zdlvi řims
pud

nadokenních 4,20000

24 31021 901 !ROD Zazdivka otvarú da 4 m2 zdiva m3 4,65000

25 32735121 1 ROD Bednění zdl vam H do 20 m .zřízení m2 2,95000

ze 327351221 R00 Bednění zdi vzlú H du 20 udbsdnénl m2 295000

27 3192013111100 Vymvnánl povrchu zdwa mal1ou 1100 3 m2 5552000

29 319231199R00 abelonováňl civorü po podsekaní m3 1,95000

29 3192311 11R00 Vybouranl zazuwka pro vlozem dodałečne 1101509 m2 3.25000

30 340207212RT2 Zazdívka u1var0
pl.0.25m2,cm1am1

u zdi nad 10 cm, kus 2000000

pouiium suché mallové směsi

31 3402302121772 Zaznívka OWOVŮ 01.1 m2.cíhlam1 112211 nad 10 cm. m2 17,52000

Doužnim suché mauove směSI

02 3402392121172 azdívka 011/010
10.4 m2,cmlam1 11.201 nad 10 cm. m2 8,25000

Daužllim suché maltove smě51

33 3422540721200 Podhled SDK na zavěš. oceL kanslr, m2
41,59000

DÍI: A odorovné konstrukce

34 41 1307531R00 abelnnuvánl 00mm 0,25 m2 snapech klenbach kus 5,00000

35 4150211291200 Fndmedy SDK,k0v0vá.kce cD.1x deska DFRIH 12,5 m2 5,25000

30 5961421111100 Kladení dlažby 1012 MC do 4 cm m2 12,35000

37 59521 5001 R00 Kladeni zamknvé
dlažby ll 10 do dně nm m2 0.52000

D11: 60 Ú Dra cvrchü omlik

30 60201 HZDRTI Dmí1ka jádrová tepelněizolaénl. ručně. tloušťka vrslVY 4U m2 22.35000



113.0 Číslo položky Název položky , Mi* množswl cena / MJ Celkem

39 014471713R00 yspravenl belon. konstrukci cem maltou 0 30 m2 1230000

au 512434133RT1 Omítknvy' samásysLWebel Terranova ,vnutmí„3vrst., m2 52,75000

systém Wehersan WI'A

f 41 555500590R SAN-v sanační Dnslřlk WrA 2-9-04 kg 235470000

42 555650420R TKS vápenná omítka lrassem šedá, lubñg ks 725430000

43 612430032 RAO Omilka sanační H 25 mm Zvrslva zasoL vy50ké
m2 42,50000

44 61 242m 15mm Dmllka stěr vnitřnl vápenocememová
š|uková m2 12650000

45 512453521 R00 0m ílka rýh MC Šířky
do 15 cm ,NaLdřewmadílkem m2 69.25000

Díl: 62 Unre :ovrchů vně ší

46 62M72101RT3 xnukorozní
nálěr výztuže,

včetně dodávky Repol ES 1 m2 21,65000

(Murexm)

47 6246021 151400 Tmelem
spár

š. 3 cm, m 2,1 cm, 1me1 Soudalseal a 15,50000

40 5294511 IZRUO Vyrovnávacl vrstva MC šířky do 30 3950000

Dil, 63 Podlah a aodlahové konslrukce

49 631312141R00 Doplnění rýh bemnem dosavadních malanlnách m3 525000

50 632451441 R00 Duplněnl putěru Dloše 1101 m2, 1130-40 mm m2 3625000

51 630300010RAO Ybouránl dlažby a podkladniho betonu m2 27.65000

52 630900020RAB Vybouránl
batunnvé

mazzniny,
Moušľka 10 m2 52.6500:

53 631340010RAO Odvelránl
podlahy prvků 1010, zatiženr 600 kg/m2 m2 41.59100

54 5624000217 dil modularm Plastový výška 4 cm. rozměr prvku 500 m2 10,25000

1GLU x 500-11 mm

55 SSDQOOOEDRAC Wbouránr be|on0vé mazamny, tloušťka 15 m2 51,84100

L1: 531300001RAO Pudlaha PVC, 600105an 10 cm mazena mz 6050000

57 6324111 15RT1 Peter ze SMS Cem1x, ručnl zpracovani, u 15 mm, m2 41,55000

samomvelačm anhydrllový potěv 20 Cemix 110

DII: m
Výplně otvorů

5429441211274 Osazenl ocelových zárubní dodatečně dn 2,5 m2. včelné kus 4.00000

dudávky zsmbně 00×197×11

90
JUCl'

50 900 RTÍ! HZS Pram- 12mm 'řidă a nezpemwráce 4500000

Díl: 34 Lešení stavebm ?tah

51 9419550031200 Lešenl lehké numocne, výška pomahv do 2.5 m m2 14,52000

62 953981107RDO Chemlcke kom hl, 200 mm, M 30, ampule kus 11,00000

63 9610551 11R00 Bouránł základú Želembelunových
m3 1,25000

64 962031 131200 Buuránl
příček 211121 pálených plných 11, 65 m2 1,95000

65 9620301 12R00 DMTZ SDK
příčky,

1× kovxça, 1×
opláštěné 12,5 mrr m2 615000

'0:' 955041421RT1 Eauram
lenbených

mazamn 11.050 10 cm, 171,1 m2, rucne. m3 17,52000

(I, mazamny 10 15 cm

67 9650517131?“ Bourání dlažeb keramických 11,10 mm. nad m2, ručně, m2 6,05000

dlaždme keramické

60 965002932R00 Odstranění nasypu 11, do 20 cm, plocha do 2 m2 m3 0,95000

69 967031733R00 Přlsekánl možná zdiva cihelného MVC 11, 15 m2 19,25000

70 9670211 12mm Pňsekáni rovnýcr cs|ěni zdí kamenných, sm wšených m2 955000

71 9670411 IZROU Pñsekanl rovnycľ ostem bez odstupu betonu m2 4,2500!!

72 965200014RAO Eouláni mazanin vyzlužených svařovannu sm m3 2.65000

73 962032254R00 Bouláni zdxva cihel
cemenmvýcn

MC m3 0.25000

74 965048112RDD Fřlplalek. buurání mazanin se svař.síľí nad 10 m3 2465000

75 969011131R00 Ybouränl vodovod., plynového vedeni DN do 125 mm m 12,65000

7G 959021121RDU
Vybouram

kanahzačnlho
pulrubl

DN du 200 mm 2,65000



Pb. Člslo !složky Název !olužkx _cena / MJ , Celkem X

77 970031 300R00 nání Jádmvé do zdiva cmelnéhc do 300 mm m 1,55000

70 9740821 15R00 sekání ry'h pro
vombe omítka slěn MVC šířka 100m m 75,50000

79 974031 TGSROG sekání (ýh ve zdl uhelné x 20 cm
42 ,50000

:II: 973032064R00 Vysekáni kapes zavázám' zdí cm duté u 30 cm m 21 „00000

91 970033025R00 PHp. w mor. vn, H nad 1,5 cihel d 25 m 9260000

w: 97101 24111200 vybouram výpw lehk bel. nad 15cm maso m2 kus 11,00000

53 970021 191 RDD Düučem cemenlových omítek V111|fnich stěn do 100% m2 16520000

84 971033161ROD vyhouram olvofú zed tmel 0:6 cm, (I, 60 cm. MVC kus 17,00000

05 Q73031335R00 Vvsekání kapes
nad 01h Mvc 01 0.15 m2. hl 30 cm kus 23,00000

l:1: 0730315141200
Vysekání kapes upevň. prvky

zeď cihelna nad 15 cm kus 19,00000

87 974041 12RDO ysekám' mmenlave zálivky spár průřezu 4×5 cm m 4,25000

as 9740512121100 Frézovám drážky do 30×30 mm, zdivn,cihla pm 39,60000

:1:: 9740542001100 Vyvnam kapsy Dre Krab1c1 00 07.50 mm, cm1a pmá kus 17,00000

:11: 9760841 R00 Vybouráni unhranných únalnrkü 2 lakehokohv zdwa 2,56000

91 979990105R00 Pnpkalek
skládku

sulircihelyýmbky do 30x30 cm 9555000

92 979001111R00 Odvoz suu
vybuur. hmm skládku do km 9565000

93 979081121R00 Příplatek kodvozu
každý

další km 434.75000

94 9790821 1R00 leroslavenišlm doprava suli do 10 9565000

95 979002121R00 Příplatek k vnilmsl. donravě suti za dalších m 76520000

96 9711ODOZ1RAA Vyhmuránl
otvorů zd1vu cihelnem, Unušl'ka 30 cm m2 900000

97 971 033251R00 ybnuránl mv zad cihel. 0,0225 m2. 456m. MVC kus 12,00000

:I: 97303' 325R00
ysekám kapes

zeď cmel. MVC4 p4. 0.1 "'21 m. 300m kus 16,00000

:10 97303' 334R00
ysekanr kapes zeď 01h, MVC pl, 0.16 m2. hl. 15 cm kus 9,00000

100 973031344R06 YSEkaN kapes zeď cm MVC pl, 0,25 m2, hl. 15 ::m kus 12,00000

101 9740021751200 ysakánl rýh vemte umüka 5110120 MVC šířka 10 12,50000

102 974082213RDC Wsekúni rýh pro
vodiče omítka 51ěn MC Šlřka 5 cm m 9.90000

D11 99 Stavenšštnl :řesun hmot

103 999291145RDC Přesun hmot pro opravy a údržbu do v, m, nošenlm 59,65000

104 71 BOZOŽROŮ Odstljznlace prom v111k.svis. pásv such0,2vrs m2 42.50000

105 7117470671100 Oprac. pmsmpú pud obj1mkuu, NAIP. do 300 kus 6.00000

Přesun hmm 120|ace 00 12100 990711102R00 pm 01011 vudě, vyšky 0,29500

107 711141 559RY5 Izolace prqtl vlkk. Vodorovná uáw přslavemm, v0e1ne m2 12.65000

0011.505ng
40 Elaslek 40 special mmeral

100 71 172944* R00 yplnenl spár 20 100
aslanavým (melem m 12,65000

DII: 713 Izolace teuełné

109 71 340001 R00 Odstranění oplechovani uolruol m2 12,35000

110 71312009011710 lmlace lepelna 00111917 položenl m2 52 ,05600

111 713120042RAO lzolace podlah lepelna EPS ovouvrsma m2 52 ,06000

112 713121111Rv5 Izolace tepelná , svisłých słén m2 35,60000

D11: 21 Vnitřnl kanalizace

113 R001 ma|eriál kanallzace 1,00000kpl

Díl: 22 Vnitřní vodovod

115 R001 ma|erlál vodovod 1.00000kpl

DII: 25 Zařizovací :ředmět

117 7251 19205R00 Momáž mis normálních kusklczeluvých 1,00000

110 725013125R00 Kloz.kom1›1 OLYMP ZTP,neorž amooped vooor,o l'lý
souoor

1,00000

119 7250171 221700 Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, ollé 900001
1,00000



P-ą. ,; *A*

f
?3

Číslo polož 'Nazev polož MJ 'na l MJln.
3010111;

M V; , IŽemnl prácéňý i i V I L „1*

7258231 RTI Balene umyvadlová 9101011. 1110111, bez mvlmdpanu. 1.00000

slandardni

S2 anslrukce lesařské

121 995762102ROU Pl'esun hmot
pro

lesařské kouwukce, Výšky 110 12 0,09000

122 7621 91912RT2 Zabedněni olvnm slén 1511271115 prkny 00 pl, 4 m2. včemě 3,50000

hmnolú 10/10, orken ll. 24

D11: 1 001: z dlaždic a obklad

12:1 771 990010RAD bourám' kevamrcke nebo leraoove dlažby 6,05000

124 771575026RAH Dlažba cca 30x30 cm dod. Dlažby. slerky 5,05000

DII: 76 Podlah avlakové

776521 100Ruz Lepenl povlakpodlah pásů PVC 117? Chemowen, včalně m2 52.65000

podlahoviny Novollor exira, ll 2,0

81 Obklac keťamické

125 78141 1012ROD Monláz obkladů stěn, Form/in' du MG 15x7„5 cm m2 885000

DH: 83 Nátě

127 78330181 mm. Odstranění nátěru omítek. uškrabám'm 2165000

128 75325661 !R00 malba prodyšna pro samomllkcviny 36500000

Díl: 21 eklromomáže

129 R-Z Jemumaze eleklvamsoalaoe. nocuuova zúbluvacl sazba kus 4,00000

130 21 0201525Rnu Svmdlo LED !echmcká suapm veslavne kus Manon

131 34836111 .71: Svmdlo slmpnl pHsazene
LED kus 4,00000

132 :max HZS eleklmmonlázni práce (slibu. SIIHUDIOUÚ) nou 79.00000

133 :(IIII :u: mzvodú hodzpšlénl stávajících 4.501100

134 R002 elekímmatenal sllnoproud (kabe1y. Krablce. zásuvky) kpí 1.00000

135 R003 Elektromateriál slabouroud (kabely„ krab1ce„ zásuvky] kpl 1,00000


