
RE; C.
Hygianlcka slanlce hvavnshn města Prahy

|0003712021
Smlouva dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl zákona č' 89/2012 Sb., občanšěžžäšěñřďe znění

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)„ mezr--” '

Zhotovitelem: CAMINO :31:1
spol. H I'.O.

Sídlo: K Vápence 167/27, 159 00 Praha 5

Zápis V OR: oddíl C. vložka 120760v Městská soud v P raze

Oprávnéný zástupce:
Lumír Kábrh jednatel

IČO: 27639240

DIČ: 0227639240

ČeskáBankovní spojení: Spořhelna

Číslo účtu: 14661 9359/0800

Kontaktní osoba VE věci předmětu smlouvy:

g

Objednatelem: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem

V Praze

Sídlo: 404/1 2, 110 01 Praha 1Rytířská

Osoba oprávněná jednat

jménem abjednateie: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

IČO: 71009256

DIČ: DPH
není plátcem

Bankovní spojení: CNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

Postavení smluvních stra n

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

znalosti a zkušenosti k dle tétoodpovídající potřebné tomuv aby plnění smlouvy poskytl

V nejvyšší kvalitě.

(Z) Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající Znalosti i .be potřebné zkušenosti 's prováděním

prací obdobného rozsah u, ei že je tedy plné schopen za] istit realizaci Díla dle této smlouvy.

Zhotovitel disponuje adekvátnimi zkušenostmi, kapacitnimi možnostmi a odbornými

předpoklady pro řádné poskytovanl služeb dle této smlouvy,

složka zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictvíObjednatel je organizační státu, jejímž je

(3) Čeeské republiky.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je V souladu S po ptávkovy'm řízením „Havarijní oprava

střešních oken pobočky Východ“ v objektu objednatele pobočky Východ , Rybalkova 293/39,

Praha 10 (dále jen „DlLO“). Podrobná specifikace Díla je uvedena V přílohách, to Příloze Č.

1 „Přípis žádanky havarijního stavu střešních oken pobočky Východ“ v Příloze č. 2

„Rozpočet Havarijní výměna střešních oken “.

(2) Zhotovitel FIESE veškerou odpovědnost 'b' provedeni Díla V požadovaných

specifikacích, zejména pak V otázkách týkajících se požadovaných vlastností. tva rü apod. Tyto

specifikace jsou uvedeny V přílohách Č. 1 2. které jsou nedHnou součástí této smlouvy,
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(3) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo V termínu stanoveném V této

smlouvě. svým jménem,
bez nedodělkü a vad bránících užívání, na své náklady ?el na své

nebezpečí, 'el to bez využití subdodávek třetích stran.

(4) Zhotovitel H3. zavazuje provést Dílo v souladu S českýný technickými normami,

V souladu S obecně závaznými právními předpisy platnými V Ceské republice V době

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

(5) Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla. Zhotovitel SE' zavazuje souhlasit

[s jakýmikoliv úpravami V předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem.. tj. omezením

či rozšířením předmětu smlouvy, podle konkrétních požadavků Objednatele. Ukony nad rámec

č. 1 této budou na základěpřílohy smlouvy prováděny objednatelem vystavené písemné

objed návky el její písemně akceptace zhotovitelem a účtovány samostatně podle ceníku

zhotovitele uvedeného V příloze č. 2 této smlouvy.

(6)
Zhotovitel

je oprávněn nechat Dílo p rověst třetí osobou pouze a předchozím písemným

souhlasem Objednatele. Zhotovitel Šli' zavazuje poskytnout Objednateli identifikační údaje

veškerých subdodavatelú včetně specifikace jimi prováděných části Díla, ei to V rámci písemné

žádosti O udělení souhlasu s jejich využitím předkládané Objednateli.

Termín ,__. m ísto plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo V termínu do 30. 9. 2021

Místem stanice hlavního města ň ulici(2) plněníje pobočka Východ Hygienické Prahy

Ryba lkova 293/39, Praha íIIĚ

(3) Zhotovitel zaháji provádění Díla nejpozději 10 pracovních dnü od podpisu smlouvy.

IV.

Cena Díla

se vk.; n iže uhradit Zhotoviteli celkovou cenu
(1) Objednatel uvedených podm i nek zavazuje

za řádně provedené Dílo ve výši 627 835,30 16'. včetně daně Z pñdané hodnoty.

(2) Celková cena je členěna takto:

Cena v Kč bez DPH 518 872,15 Kč

DPH 108 963,15 Kč

DPH 627 Kč.Cena v KČ S 835,30

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

možno změně rozsah u na základěcenu je překročit pouze při praci požadavku písemným

souhlasem objednatele.

(4) Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související řádným provedením

dokončením Díla, to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností

Zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to,

zda je V této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady,

Či nikoliv), zejména sejedná kom pletni zařízení (administrace) potřebných záboru veřejného

ke součinnost. Zhotovitel
prostranství, kterým poskytne objednatel plnou zajlstí přístup

!i přij ezd do objektu objednatele po celou dobu provádění díla,

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

e' § 2620 občanského zákoníku Cena Díla bude uhrazena za podmínek el v termínech

stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
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V.

Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu

(faktury) ve shora uvedené výši doručené Zhotovitelem Objednateli.

(3) Daňový doklad (faktura)
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné

legislativy le stanovené příslušnými právními předpisy, aj to zejména zákonem č. 235/2004 Sb.,

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

Č. 563/1991 Sb., účetnictví platném
k témuž dni.

(4) Faktura musi obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinně aj oprávněně osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

den odeslání el den den zdanitelného plnění,C) splatnosti,

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

symbol.

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

f) název í=i označení dodávky,

9) důvod účtování S odvoláním 'IE smlouvu;

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového kl účetního dokladu,

i) seznam příloh,

i) obdobi, za které
byla

dodávka uskutečněna,

k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

(5) V
případě,

že
da ňový doklad (faktura) nebude mit náležitosti daňového dokladu, nebo

na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě nebo bude neúplné nesprávné,

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

se nedostává do a] že nová lhůta běžípřípadě Objednatel prodlení platí, splatnosti faktury

až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury).

(5) Splatnost d aňových dokladů je 30 dnú ode dne doručení daňového dokladu (faktura)

Objednateli Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet

uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povin nost fakturu zaplatit, je-Ii nejpozději

v den částka bankovního účtu budouposlední splatnosti faktury odepsána zjeho Platby

probíhat výhradně v CZK rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně,

Platba bude na základě Dila bez vad ai nedodělkú.(7) provedena protokolámího předání

VI.

Sankce

(1) Výše úroků Z prodlení se řídí právn imi předpisy.platnými

(2) Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení Zhotovitele 's provedením Díla

u:: lhůtách stanovených V této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5 % u celkové ceny Díla, s jehož dokončením je v prodlení, za každý den prodlení.

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

s odstraňováním vad aj nedodělkü Díla ve výši 5 000,00 Kč mi každou vadu nebo nedodělek

a každý den prodlení.

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

vztahuje, do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany kjeji úhradě stran ě

povin ne, l ,e to bezhotovostnim převodem na bankovni účet oprávněné smluvní

V záhlaví této

strany, uvedený

smlouvy.
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(5) Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této
smlouvy není dotčena povinnost k náhradě

škody r: tato náhrada škody hradi V plně výši bez ohledu na výši smluvní
pokuty.

VII.

Zá ru ka g odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel SE zavazuje,
že dílo bude m ít vlastnosti stanovené touto smlouvou

e' příslušnými právními předpisy. Nelze-li ta kto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se

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

všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu [EE měsíců od protokolárniho předání

převzetí předmětu díla.

(2) Oznámení vad vyžaduje písem nou formu V takovém oznámení objednatel označí

vadu díla. popřípadě popiše, jak §32 taková vada
projevuje. Pro účely oznámení vad E smluvní

strany dohodly, že postačí forma emailu

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

nejpozději do 3 pracovnich dnü po jejím zjištění a oznámení objednatelem. V případě vzniku

vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu dila a v případě

havání je však zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady bezodkladně, vady

ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla V případě havárii je

zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od jejich uplatnění, nedohodnoudi se

smluvní strany jinak V pňpadě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost
ne bo

neomezujicich užívání předmětu dila je zh otovitel povinen odstranit oznámeně vady nej později

do 5 pracovnich dnú od jejich uplatnění,

(4)
Záruční doba se staví DO dobU. po ktero u předmět dila nelze užívat pro jeho vady,

ZE které zhotovitel.odpovídá

(5) Jestliže se ukáže, že oznámene vady díla jsou neopravitelné nebo, že jejich opravou

by byly spojeny nepřiměřené náklady, m ůže objednatel požad ovat přiměřenou slevu Z ceny

Za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté. kdy mu zhotovitel oznámil tuto

skutečnost.

(6) Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména ur.; vady způsobené jiným než

řádným
užíváním předmětu díla, ani 712' vady díla, které před přechodem nebezpečí škody

na díle způsobili Účastníci výstavby 74:' něž zhotovitel neodpovídá

(7) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti

e' účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozní činností

V minimální výši 5 000 000 Kč.

Vlll.

Salvatorní klauzule

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou

součinnost

že V důsledku či odlišného(2) Strany sjednavají, pokud změny výkladu právních předpisů

anebo judikatury soudü bude některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti

právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž Za neplatnou bude možné považovat

pouze tu část které ::E důvod neplatnosti přímo týká. Strany SE zavazuji toto ustanovení

doplnit či nahradit novým ujednánim. které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních

předpisů S smyslu al účelu této smlouvy.

(3) Pokud V n ěkterých případech nebude možné řešení zde uvedené e' smlouva by byla

neplatné, stra ny se zavazuji bezodkladně po tomto zjištění LIZBVřlI novou smlouvu, ve které

pñpadný důvod neplatnosti bude odstraněn, e' dosavadní přijatá plnění budou započnána na
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plnění stran podle této nové smlouvyi Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom Z původní

smlouvy.

lX.

Rešení sporů, rozhodné právo

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

mohly vzniknout v souvislosti E' touto smlouvou a jeji realizací V pn/ni řadě vzájemnou dohodou.

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 91/2012 Sb., O mezinárodním právu

soukromém. ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva práva povinnosti Z ni

síťi řídí Ceské ustanoveními zákona
vyplývající právem republiky, zejména příslušnými

Č 89/2012 občanského ve znění Ke koliznim ustanovenímSb., zákoníku, pozdějších předpisů,

českého právního řádu se přitom nepnhlíží.

X.

Prorogace

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

že místně soudem k e rozhodnuti ařád- dohodly, příslušným projednání sporů jiných právn ich

věcí vyplývajících u touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož ZS vztahů S timto

vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání Věcl je věcně příslušný krajský soud.

Městský soud v P raze 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 neodstraní V průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, to ani v dodatečné

lhůtě stanovené písemně Objednatelem.

b) bezdůvodně přeruší provádění Díla.

t:) přes písemné upozorněni objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu S platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,

případně POKYW objednatele.

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

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

Odstoupení od Smlouvy Si nebudou vracet plnění, rłš které již bylo poskytnuto protiplnění

druhou smluvní stranou.

(3) Tato smlouva může být objednatelem ukončena výpovědí s jednoměsiční výpovědní

dobou, to bez udání důvodu. Výpovědni doba počíná běžet prvniho dne měsíce

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 ýných ustanovení, která

podle projeve né vůle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat ipo ukončení této

smlouvy,

XII.

Ukony, doručování písemností

(1) Smluvní strany si budou doručovat písemnosti do d atových schránek nebo

na doručovaci adresy sídla smluvních stran.
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XIII.

Postoupení p ráv L0] smlouvy

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

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

XIV.

Transparentnost úřadu přístup 5 informacím

(1) Zhotovitel bere na vědomi povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu V souladu SE

zákonem Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni

těchto smluv registru smluv (zákon O registru smluv), ustanovením
§ 219 zákona

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

ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP :i zásady upravující jejich uveřejňováni.

(2) Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající V4: zákona č. 10611999

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

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

finanční kontrole ve veřejné s právě O změně
některých zákonů (zákon O finanční

kontrole),

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

(4) Smluvní stran y souhlasí s tim, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních

stránkách 'si to včetně 'alwebovýcř objednatele, pñpadných příloh dodatků bez časového

omezeni.

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

d ozvěd ěl V souvislosti S této O osobě Povinnost mlčenlivostiplněním smlouvy objednatele

trvá po ukončení smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

(l) Smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

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

uvedeného v článku odst 1 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění

O adekvátní dobu, tj: O počet dni, O které nabyla smlouva účinnosti později.

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů), pokud smlouva

nestanoví jinak.

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

mít formu musí oběma smluvními stranami.písemnou býÍ podepsané Případné dodatky k

této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ vzestupně číslovány v pořadí, vjakěm byly

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

pozdější,

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

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

ei místo plnění i:: uhradit veš keré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

rovněž nezanikaji práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

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

u nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by v důsledku změny právní úpravy

dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu :1 českým právním řádem (dále jen „kolízní

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

kolizní ustanovení neobsahovala vzta h smluvních stran seposuzována, jakoby nikdy bude

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

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
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(6) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinností vyplývaj ici z této smlouvy,

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu

S podmínkami této
smlouvy

bude neplatné m neúčinné,

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

obdrží Zhotovitel l a dva Objednatel.

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

okolnosti bránící V uzavření této smlouvy.

(9) Smluvní
strany prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, el shledaly.

že její obsah přesně odpovídá jejich pravé svobodné vüli zakládá 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 Přípís žádanky havarijního stavu střešních oken pobočky Východ

Příloha Č. 2 Rozpočet Havarijní výměna střešních oken

V Praze dne V Praze dne 15 U7. VIIH

/fž fúz/

CAMINO spol. Ě rd O.

11 vápence 167/27 (D

159 00 Praha 5 Velka'

IČ: 27639240 DIČ: CZ27639240

Za zhotovitele Za objed natele

Lumír Kábrt MUDr. Zdeňka Jágrová

jednatel ředitelka

VJ.. MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka sekce OPVZ
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STAFAM E Sí STOLCCNÉ

HYGIENICKA Š VÁM VAŠE 'PJ-Wl

STANJCE
HLAVNIHO MESTA

PRAHY

Přígis žádanky H5] havarijní [g bm. V4 r
střešních oken

pobočky Východ, Rybalkova 293/39, Praha 10

V rámci přívalových dešt'ů jE] území hl. m. Prahy ve dnech 24. 6. 2021 í!" 8. 7. 2021

došlo k zatečení vody do kanceláři Hygieny obecné łl komunální, která sídlí V 5. NP hlavní

budovy pobočky Východ, Rybalkova 293/39, Praha 10.

Zjištěním ířěl místě došlo ke konstatování faktu, že střešní okna, která nachází

V celém patře 5. NP hlavní budovy pobočky Východ celkem 11 ks, jsou V havarijním stavu

g Z 90, let 20. století více než 20 let stará . zničenépochází jsou tedy Popraskané rámy,

límce oken, degradované oplechování, proteklý sádrokarton IE mnoha místech ostění oken

jednoznačně hovoří O opakovaném zatékáni do kanceláří a chodby 5. NP hlavní budovy

pobočky Východ viz pñložená fotodokumentace.

Je potřeba střešní okna havarijně opravit výměnou, odhalit SDK ostění, vyměnit mokrou

,5:1 nová okna včetně límců Ě novéhoplesnivou izolaci, namontovat, nových oplechování,

následně provést patřičné úpravy ostění střešních oken, upravit otvory, namontovat SDK hl

celý prostor vymalovat, včetně drobných oprav ífí stěnách. které jeví známky protečení

dešťovou vodou skrz okna. intenzita přívalových Iijákü již zasáhla pñ protečení skrz střešní

okna podlahy nábytek HSHMP, reálně tedy hrozí zničení majetku, kterým HSHMP

disponuje V rámci pobočky Východ.

Vzhledem ke ztíženým podmínkám při opravě střešních oken místy je třeba použü

horolezeckou techniku, aktuálnímu stavu na trhu stavebnin, možností objednávky střešn ích

oken bez dlouhodobější garance ceny apod. bude vytvořeno zkrácené poptávkové řízení,

O jehož výsledku rozhodne ředitelka HSHMP

V Praze dne 13. 7, 2021

Vypracoval:

Na vědomí:

Hygrenlckł stanice nL
Prahysesidlemv PrazeVRytľräa 404/12. 203,11001 Praha Vld 296 335 700 v tax 296 336 734

Bankovní spojeni ONE mna r. č u 6552501 1› o71u tn ioo 71009255 v lD datové schránky' quaxzi
v

pauateinawygpransa
r.

wwwhygprana
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Zakázka: Hyg.stanice, Rybalkova ul. Havarijnl výměna střešních oken

Objednatel: Hygienická stanice IČ: 71009256

Rytířská 404/1 2 DlČ:

01 Praha11D 1

kid r.o. lČ: 27639240Zho|ovite|2 Camino spol. 51

[1 vápence 167/27 DIČ' CZ 27639240

159 DI] Praha '5,

Vypracoval:

Rozpis cen Celkem

j MON 0.00 Í

Raka oitulace dani

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 518 872,15 CZK

Základní DPH 108 963,15 CZK

Zaokrouhleni CZK0,00

Cena celke m S DPH 627 835,30 CZK75

P raze
v dne

12.07.2021

ne rm
159

Za objednatele

Zpracováno programem
RTS Stavttel a © RTS, as. Stránka 22



díiůRekapitulace

HSV

VRN Vedlejší naklady VN

Cena celkem 518 372,15

Sltánka 2 z 2

Zpracováno programem
RTS Stavitel +. © RTS. a.s.



Položkový rozpočet

Díl: 1

okna střešní' VELUX apod GLU 113 x 73v vc. Zateoiovací ks 11,00

Al
sady, oplechovam

2 montáž oKe n ks 11,00

'4 montáž pohonů protípožár
ks 2.00

4 střešní pro montáž oken, doplnění lati ks 11.00rozkrytl Krytiny

5 demontáže sdk konstrukci' kpl 1,00

6 demontáže tepelnách
izolací kpl 1,00

7 montáže tep. IzolaCi ll do 300mm kpl 1,00

s montáže sdk konstrukci' kpl 1,00

9 malby kpl 1,00

10 odvoz odpadů. suti kpł 1 ,00

Díl VRN Vedlejší áklac

Ztíže né výrobní pndmínky
% 0.013

2 Mímostaveništm
doprava

"/0 0,039

3 Zařw'zení staveniště “/u 0,045

4 Kompmaóni činnost Ve 0,012

5
Výchozí

revzze a
komplexm zkoušky % 0,010




