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DoHoDA o NARo\rľ{ÁNÍĆ. 0069/2/o;ľĺI/17

uzavÍená podle ustanovení s 1903 a násl. zálkona ć,.89 /20t2 Sb., občansĘzákoník,
vplatném znéni (dále |en,,občansĘzálkoník")

I. Smluvní süany

1.1,. Obiednatel:
se sídlerrľ
zastoupená:
IČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,, objednateľ')

Městská část Pĺaha 5

náměstí 14.Ííjna1'381'/4,PSČ150 22,Praha5 - Smíchov
RNDr. DanielemiVlaztľem, Ph.D., Stafostou MČPĺaha 5

00063631
CZ.00063631.

t.2. Zhotovítel:
se síďem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:

2.1.

Stavební společnost Jaroslav oršuliak, a.s.
okounov 65,43151 I(láštetec nad ohří
Jaroslavem oršulialĺem" předsedou předs tavens tva

2502831,6

č.účtu:
(dále jen,,zhotovitel"

(společně také jako ,,smluvní stĺany")

II. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní StÍany uzavře|y dne 03.1'1'.2017 Smlouvu o dílo
č.0069/0/ol\/n/17, r" znění Dodatku č.1 ze dne 08.11.2018, vjejíĺďz rámci se

zhotovitel zavaza| zho-toĺĺtpro objednatele dílo, jehož předmětem je rea|szace veřejné
nkázlry s názvem ,,ZS Pod Żvahovem - Praha 5 - sníženíenetgetické náĺočnosti
obiektu", ve znění jejího Dodatku č.]' ze dne 08. 11' 2018 (dále jen,,Smlouva"), jejhnž
pĺostřednictvímse zhotovitel zaváza| pĺovéstve Smlouvě b|iźe specifikované dílo a
objednatel se zaváza| zA toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve \n}1ši 28.348.080,95
I(čbez DPH, tj. 34.30L177,94 Kčvčetně DPH.

V pruběhu tea|Lzace díla došlo ke změně ĺozsahu předmětu dílao víceptáce a méněpĺáce,
jejichž r.ryčet je uveden v příIoze č.1 tohoto dodatku. Těmito pracemi je nadezdívl<a atĘ
včetně zatep|ení střešního pláště a provedenizÄchr1ného systému, vyrovnáväní podkladu
a oPrava omítek, đopočethľomosvodu, nar.ryšení počru podložek pod venkovní dlažbu,

2.2.
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keré nebyly zahmuty v původnímĺozsahu díla dle Smlour,7. Pĺovedenítěchto praci je

zároveň' nezbytné pĺodokončenídila jako celku, přičemžpođebajejich ptovedení vznikla
v důsledku okolností, kteľéobjednatel jednajícís náIežitou péčínemohl předvídat.
Pĺovedenítěchto prací nemohl předvídat ani zhotovitelpři dodľženíčl.3.3 Smlour,7

2.3. Dílčíčást díIa, spočívajíciv osazeĺíčtyř (a) vzduchotechnických jednotek, navíc v době
podpisu této dohody nelze dokončit, pľotožepfostory, ve kterych má být přeđmětná část
díla pľováděna, jsou ĺlađá|eužívány třetím subjekem, se kerým objednatel vede soudní
SpoI o r.ryklizení těchto pÍostoÍ.Smluvní StÍany se v této souvislosti dohodly na
ptodlouženíteĺmínupĺo dokončenítéto části díla,

^
to za podmínek nížestanovených.

okolĺrostmi vyjádřenými v odst. ]' a v ustanovení tohoto odstavce jsou naplĺěny
předpoklady opľávněnosti změny závazku zveŤe1nézakázky r.ryjádřené v ust. s 222 odst.6
zákona č.134/201,6 Sb., o zadávánl veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů.

2.4, Zhotovítel navíc v pruběhu pľovádění díla pľovedl bez vědomí objednatele, tedy
v rozPoru se Smlouvou, vícepráce, jejiclťz provedení tak objednatel nemohl kontrolovat
ani ověřit. Mezi smluvními stĺanami tak vznikl spot ýkajícíse ĺozsahu takto pĺovedených
vícepracía nároku zhotovitele na úhradu Ceny zAjejich provedení. objednatel následně
pĺovedl kontľolu takto pĺovedených vícepĺací,za uče\emčehožsi od zhotovltele lryžáda|
dokumenry keré jejich provedení pownují. objednatel tedy následnou kontrolou zjistil,
kteĺévíceptáce byly skutečně pĺovedeny a źese jedná o vícepĺácenezbpné pro
dokončenídíla jako celku.

2.5 Smluvní StÍany dále pľohlašuji,žepři provádění díla došlo ze stÍany zhotovitele
kporušení jeho povirrností na useku BOZP stanovenŕh vustanovení čl.3 odst. 3.B'
Smlouvy, na zäHadě čehožvznikl obiednateli náľok na smluvní pokutu dle čl.8 odst. B.4.

Smlouvy. YypoÍádán nároku objednatele na smluvní pokutu je u1ednána níže.

2.6 Na základě všeho rýše uvedeného smluvní Stfany pĺohlašují'źeĺ:'ajízájem vyřešit právnl
vzÍAhy vzniklév souvislosti s vyše uvedenými skutečnostmi smfuně, za účelemčehož
vzaviĄituto dohodu.

Touto dohodou docházi ke změně Smloury nťze uvedeném rozsahu. $ednäru
Smlouvy' kteĺénejsou touto dohodou dotčena'zistáva1i .ĺ.platnosti dle jejich znění
uvedeném ve Smlouvě.

III. Změny Smlouvy vč.natovnání

Smluvní stnnyse dohodly, źevč|.1odst. 1.3. se pododst. 1.3.7' a 1.3.2. Srnlouvyrušía
nahrazuj e následu jícímzněnkn:

,,1.3.1. ZaĘďwtele

ue yěcetll słľlľuníth:RNDn DałlielMayĺr,Pb.D., sĺarusta MĆ Praha 5

ue pěcecll tecb n icĘýcll a adn i n isĺlzlĺitln ĺcll:

Ine TOrníšBenď tded ubru r*j&, a irnstb tel.:

Bc. Pal,el I/okollĺ, uedoĺ,lĺíoddělení pĘłul3la realiryln

irĺĺsn

2.7.

3.1.
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3.2.

3.3.

3.4.
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.Marclĺ Vom'łbuź,łefaerlłkaodděhnĺ pĘługla
łealizac i?Ť6aĄ

Ir8 Mĺrtina Linhďrtuuź, refercnt oddě/eú pftpruryl a

tę]:

ĺ.3.2.Pĺi operuĺiullíłrĺecllłilckénlříryil ĺinnosĺiłla sĺĺlľbě,pohlłąouĺiníproaedelýcb praĺí,iĺipisůue

sŕaľebnírudełlĺktĺ,odsolllllĺll'ollĺinĺ\iše ftlkĺltł",poĺlllryľĺíĺlĺpruĺokolĺlo piĺvdĺinía přeuryĺĺrysĺĺlpry'e
oĺljednate/e Bc. Pa hIČPľaha 5 ĺel.257 O0O 482, Marclt vanłhułouĺ

a Ing. AĺIal'tina Linlnrľot,ĺíoMI ÚuČ Praha 5, ĺe/.

Smluvní Stfany se dohodly, žeseznam podkladů speciÍikujícíchpředmět, tozsah a způsob
pľovádění đílauvedených ve druhé větě čl.3 odst. 3.2 Smloury se doplňuje o následující
bod q. následujícího zněni, keý kĺ"mě tozšířenípředmětu díla o vícepĺáce uvedené v čl'
2.2. úrc dohody představuje smíľnoudohodu smluvních StÍan o ĺozsahu víceptaci
pľovedených bez předchozfüo uvědomění objednatele ze StÍany zhotovitele, o keýh
objednatel na záHadě násleđnékontĺoly a zhotovitelem předložených dokumentu zjistĺ'
že by\y skutečně pľovedeny a źejedĺäo vícepráce ĺezbytĺépĺo dokončenídíla iako
celku:

,'9. Polo$oý roQočvÍuícepracía rľéněpral'ípracoaałý ýotouiÍeleru 2"

Smluvní stranyse dohodly, źevč|.3. ođst'3.Ż. se poslední věta Smlour,1' rušía nahĺazuje
se následujícímzněním:

,,Výr lderp d&urrprty (M 1. až9) ĺuoříPĺí/oĘlĺai9 a jsoĺl nedílnou soat(ĺjsĺĺĺéĺosn/oau1l."

Smluvní süany se dohodĘ žev č|.5. se odst. 5.1. Snrlouvy se vzhledem knemožnosti
osadit vzduchotechnicke jednotĘ lłeń nezavinila ani jedĺa ze smluvních stran, ĺozšiřuje
o pododst. 5.1.4. upĺal'ujícídodatečný teĺmínreal|nace této čáSđdila, a to následujícího
zněni:

,,5.1. ZbowdtelsezaĺnzĘelealizowtdłlo ęeĺlJikol,atĺÍľĺlĺíllkl3. ĺéÍosnĺ/ollljl u těcbĺo ĺernĺnech:

5.1.1. přwrytĺ stalryĺĺištědo 7 (:edłl) kalendĺÍŕnícbdnłi od podpisĺl snlloĺlt1l a pĺvdĺiĺlĺ
suubĺahopĺdntĄ
5.1.2. pŕedĺinidí/ĺlnejpoidýi do dĺmłýdui od ĺíčitllotĺiDMy o na?alł?/źrľí,lł'. ryyišĺěłi
pĘadłlélloĘlziwílloł'oýodnllĺĺo potulenĺ k lli1t,ĺinĺnebo lĺl,edenído pruuo1l plo prurcdené

dilą
5.1.3. /iklidace sĺĺu,enił'ĺědo 7 (sednli) kahndĺiřnícll dłlĺ|po předtinĺ dĺ/a,

5.1.4. čUři rcołaryłléVzT jehDtky ĺlłdoĺĺlJdryU/ do 15 dlĺůod pĺsełłł!rýroy ú"brt 1ą

knní blde oĺjednaĺelenl ĺĺĺiněnape lllljtĺ tŕĺ(3) leĺ ode dne ĺĺćinnostjtolloĺo dodatka."

J
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3.7 Smluvní  StÍ any se dohodly, ž e v č l. 7. se odst. 7.1. Smlou\,7 fuš í  a nahrazuje se

následu)í cí m zĺ ěĺ ĺ m:

,r7'1'
Czlkouĺ i ť eild v řĺ í dně pľ orcdellé  a pŕ vdĺ né  dĺ /o dh č /. 3 srrlanry je sanĺ rcrla u srrł sht

ýkoł la č ' 526/ ĺ 990 Sb., o ceł ĺ llcll, ue i1lěĺ lí po$ejš icllpĺ vdpisĺ i, dobodoĺ l sľ ł llutnĺ cb strał l a č inĺ :

31.395.030,10 Kč  fu DPH
6.592.956,32 KL' 21% DPH

37.987.986,42Kč  uĺ jeĺ ně DPH
(sbĺ 4r ĺ ĺ ĺ ceĺ iednarł liliolĺ ĺ iĺ l'isľ ĺ ł del,adesĺ iĺ pěĺ ľ isĺ tĺ ŕ ircĺ  k.orull ,ieskjcĺ l a dset balé 'ŕ e Lv DPH)"

3.8. Smluvní  sÍ anyse dohodĘ ž e v č |.7. se odst. 7.2. a 7.4. Smlouvyruš í  a nahnzuje se
následují cí m znění m:

,r7'2.
Cena ry dĺ /o auedeú  u bodě 7.ĺ  . tohoto ĺ 1lĺ inku teitn srĺ lnĺ ĺ a je mał  fre záĺ nzľ re rwbí rďky zbotnittle
ze ů p 21.08.2017 a polo7koýcb roęoĺ 'tĺ ? uí n a né ně pĺ aú  tuořelýĺ ,'h 1ryěł ĺ ot1ylł li /is4l, knre jsoa
p'ří lobou Dodatkĺ l ĺ '. ĺ  A č . 2 a rylbrnĺ gí  ueš keni nÍ né  náklad1 k řĺ í dné ruu pľ ouedeł lĺ  dí la. Cena ig dí lo
je staĺ ĺ ouena jako koneč nĺ í  a niýš e p'iĺ pustnĺ i."

7.4.

Koneč nĺ j cena dí la bade ubraryna objedĺ ĺ aĺ elen na ýkladě koreč nć fakŕ ĺ lry ujlstauené  ýoĺ oú ĺ elem, ue

které  budoĺ l ýč toutí ł ĺ 1 uš ,ł cbry prĘ lanné  dí lű něł í č ní  faktĺ ĺ ry, poiasĺ áuk1, DPH. Taĺ o koľ eĺ ilĺ ź

fokuoo h,ł de ddaž erla k1nł n listern a ńaplularí  s u1ĺ Í slenĺ n uš ecb skutećł ých ł ltikladů  staub1

č leněł ých po jednotliých č innostech uĺ vĺ ně DPH. TatoJaknĺ nĺ  je ýotouitel oprĺ ź uněn rysĺ auit do ĺ 4 dnň
po ĺ ĺ Ęěš n&n proaedení  dĺ /a uĺ vtně osaryni ĺ jŕ  L/ZT jednonk a po odstraněni pří padł ýjcb uš ech uad
a nedodělkĺ i ipřejĺ naĺ í bo protokolu. objednatel nĺ i prĺ í ao, p'řed koneĺ 'n1ru 7aplanní n ĺ 'eł E dila v,ląet
o dp o ui d ají  ĺ 'í  ĺ 'ĺ i s t k1 u d ĺ i s / e d k a :

7.4.1. snú ł ł ní ft,ury,
7.4.2. ruí .roku na s/euł  i nry,1esĺ liry je odstľ aľ ěnĺ  ud a ľ edodělkĺ j nenoi1lá, arubo ĺ ry gliadoľ alo
neĺ 'ĺ měrně a1soké  nĺ ik/ad1, a pł aĺ o se mĺ ĺ  1llotol,itel brĺ jnĺ ,
7.4.3 poiadal,ků  na ł tibľ adll :'koĄ ru ýkladě aad a nedodě/kĺ \ dĺ /a, kĺ eré  podsĺ aĺ ně sniryii krulinl
dilareh/a jú ouž í lź ní

3.9. Smluvní  StÍ any se dohodl1,, ž e seznam pří Ioh Smlouvy se ĺ ozš iřuje o novou přilohu č . 9
tak, ž e pří lohy Smlour,7 isou nyní  následují cí :

P'tr/olla č . ĺ : Pł ujekĺ oľ é  dokuł letŕ ace (nlni p'iĺ í /oba)

Pĺ iloba č . 2: Polo{<oyý ropoč eĺ  pł zlcollĺ llý ifloĺ ot,iĺ elern
Pfr/oba ĺ '. 3: Platł ý doklad o pĘiftěnĺ ;llotot,iÍ ek ru odpol,ědnosĺ  ia š koda ipĺ isobeł lolĺ  jebo č innoýi
vsanisĺ stis plněnĺ n té ĺ o sn/onjl o dĺ lo
P ű lo ll a ĺ '. 1 : H anraľ tqram s tauhí d) raa a ddáú  zryamnrcý zhonĺ i.teleľ n
Ptrloha ĺ . 5: KEienabí ckyzadauatele (u/na! pĺ í hln)
Pří loha ĺ '. 6: Se11lał l poddodaľ aĺ elĺ i

Pĺ iloha č . 7: Realiiač llĺ  ýnl
Přllolla ĺ '' 8: Po/o1koý ĺ apohŕ  ľ ĺ cepł zltí  a ł lé něprucí  Qrucoľ ał ý 1floĺ olliĺ eleľ ł l
Pří loba ĺ '. 9: Polo1koĺ 1ll lopoč eĺ  ľ í ceprucĺ  a né něpraú  pracoualý {lotouiľ elenl 2
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3.10. ostatní  ustanovení  Smlour.ry znstávají  touto dohodou nedotč ena. Srnluvní  süany

pĺ ohlaš ují , ž e splnění m.povinností  smluvní ch stĺ an plynoucí ch z té to dohođ y.)sou'mezi
Í rrml pnrvnl vztahy vzniklé  v dů sledku ví cepĺ ací , o jejichž  roxahu a souvisejí cí m nároku
zhotovitele na ú hradu CeÍ Iy zajejich provedení  vznikl mezi stranami smlouvy spoĘ zcela
vypořádány. Qednání  tohoto č lánku dohody se netyká pří padných náľ oků  objednatele
pramení cí ch z odpovědnosti zhotovitele za vađ y dila pľ ojevené  během tÍ váÍ l1 záruč n
doby sjednané  v č l. 9 odst. 9.9. a následují cí ch Smlouvy, 1akož  i dalš í ch práv a povinností
smluvní ch stĺ an, kteĺ é  přetvávají i po splnění  hlavní ho závazku ze Smlouvy, zejmé ĺ apak
povinnosti zhotovitele pĺ ové st osazení  vzduchotechnických jednotek ve lhů tě stanovené
v nové m znění  ujednaní  pododst . 5.7 '4 Smlouł y.

3.1l. Srnluvní  sffany se dohodly, ž e vš echny Pozastávw zhotovitelem faktuľ ovaných č ástek
realjzované  objednatelem v souladu s č |. 7 .3 . smlouvy ke dni uzavÍ eni té to dohody budou
uvolĺ rěny po dokonč ení  dí la bez č ásti dí la spoč í vají cí  v osazeÍ í  4 vZT jednoteĘ kerá
bude ĺ ealizována dodateč ně vteĺ mí nu dle nové ho znění  bodu 5.1.4 sjednané ho touto
dohodou, a po odstĺ anění  vš ech pří padných vad a nedodělků  dokonč ené  č ásti dí La, a to na
zá|<Ladě pí semné  ž ádosĺ  zhotovitele o jejich uvolnění .

3.t2. Po uzavł eni té to dohody bude ze StÍ any zhotovitele vystavena faktuĺ a na cenu
dokonč ené ho dí la zohledňují cí  změnu jeho ĺ ozsahu dle té to dohody s ýimkou ceny dlh'
pÍ ipadajici na osazení  4 vZ-Í  jednotek ve r,7š i 76 508,40,lcerá bude obsahovat kĺ omě
zákonných nálež itostí  přehled vš ech v minulosti faktuĺ ovaných č ástek' Zhotovitel je

opĺ ávněn tuto fakturu r,7stavit nejdří ve po dokonč ení  a předání  č ásti dí la v termí nu dle
nové ho znění  bodu 5.1.2. Smloulry sjednané ho touto dohodou.

3.13. Smluvní  smlny shodně pĺ ohlaš ují , ź e nárok objednatele na smluvní  pokutu vzniklý v
dů sledku poruš ení  povinností  zhotovitele na riseku BOZP stanovenŕ h v ustanovení  č l. 3
odst. 3.8. Smlouł y č iní  v souladu s č l' 8 odst' 8.4. Smlouł 7 a poč et zjiš těných poruš ení
zazrnmeĺ aýh ve stavební m dení ku č ástku 50.000,- Kč  (slory padesáaisí c korun
č eských). Smluvní  süany se dohodly, ž e tento nárok objednatele na smluvní  pokutu bude
započ ten opľ oti náĺ oku zhotovitele na ú hĺ adu ceny dí la, a to tak, ž e ilhrada faktury
vystavené  zhotovfuelem dle !st. 3.12. té to dohody bude poní ž ena o r,1í š e zmí něnou č ástku
představují cí  náľ ok objednatele na smluvní  pokutu, č í mž  bude náĺ ok objednatele na
smluvní  pokutu vypoÍ ádán.

IY . Záv&eč ná ustanovení

4.l. Srnluvní  sffany prohlaš ují , ž e si tuto dohodu přeč etly, ž e byIa uzavł ena po vájemné m
pĺ ojednání  podle jejich pĺ avé  a svobodné  vů le, uľ č itě,váž ĺ ě a sĺ ozumitelĺ lě, nikoli v tí sni
aĺ i za nápadně nelyhodných podmí nek.

4.2. Tato dohoda nabyvä  platnosti dnem jejlho podpisu oběma smluvní mi stĺ anami a
ú č innosti dnem její ho zveřejnění  v Registrtr smluv ve smyslu zákona č . 3+0/201'5 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některych smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ĺ egistľ u
smluv, platné m zněnt.

4.3. Smluvní  StÍ an)I beĺ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to dohody je nezbyné  její
uveřejnění  v registľ u sm]uv podle zákoĺ a č . 340/2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některych smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registľ u smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do ď'iceti (30) dnů  ode dne podpisu dohody poslední  smluvní
Stľ anou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne její ho podpisu, kteĺ é  provede Městská č ást
Praha 5. Smluvní  StÍ any beľ ou na vědomí , ž e zveä ejnění  osobní ch ú daiů  v dohodě

5



4.4.

4.5.

4.6.

l r mĚsTsK^ cÁsTL PRAHA 5J
uveřeiněném v Íegistru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.6
odst. 1 písm. c) naÍízeĺűEvĺopskéhopaĺlamentu a Rady EU) 2016/ó79. Smluvní stĺany
ptohlašují,že skutečnosti obsaženév dohodě nepovažujíza obchodní tajemswí ve sm;nlu
$ 594 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užiĺa uveřejnění bez stanovení
jaýhkoliv dalšíchpodmínek

Smluvní StÍany prohlašují,že uzavŕením tétodohody na splněna podmínka dle č.12.3.
Smlouvy.

Tato.dohoda je vylrotovena vpěti (5) stejnopisech, zruc\ťz čtyři (a)
"yd'Ly

obděí
objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Tímto se ve sm}slu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č.131/2OO0 Sb., o hlavním městě
Plaze, ve znění pozděišíchpřeđpisů,potvÍzuie' žeby\y splněny podmínĘ pto platnost
ptávnfüo jednání městské části Pĺaha 5, a to usnesením Rady městskéčásti č.
1'0/263/2019 ze đneI3.O3.2o19.

Přiloha č'1 této dohody, která zároveň woří novou přílohu č.9 Smlouvy Potožkoý
ĺozpočetvícea méně pĺaci zpracovaný zhotovitelem 2, woří nedílnou součást této
dohody.

4.7.

Ú i -,',' - 'l
,',j,) ^ ś

J Oduliak
předseda představenstva

lil-.

Ph.D.
MČPraha 5

6



Stavba

REKAPITULACE RozPocTÜ pRo DoDATEK č.2

Souhrn energeticky úsporných opatřeni zŠa MŠKořenského, objekt pod Žvahovem
463

n.1z.zo1.

Městská část Praha 5

Stavební společnost Jaroslav oršuIiak a.s.

Kód _ Popĺs Cena cetkem [CZK]

1) N z 8ó0 ,9

1) Nákl zr 19 ,

1) Nák z

J
N

N

j
N

o

j
N

iOD rozpočętvč.Dodatku č.1 E,
3í:

Dne: Podpis:

30292725
nv:

Dne: Podpis:

30292725



-

ZMĚNA Č"zs_ Nadezdívka atiky, Rozdíly EPS PD vs. Atrium, Záchytný systém
Stavba Souhrn energeticky úspornýchopatřeni zš a mš Kořenského, objekt pod Žvahovem 4ó3

Rozpcćat: Zal:e; ien;

pČ

371

Tvp Kód

Náktady z rozpoćtu
HSV - Práce a dodávky HSV
3 _ Svisté konstrukce

K 311 t13134

Městská část Praha 5

Stavební společnost Jarostav oršuliak a.s.

Vý"Żtuž zídek atĺkoĘich,
10 505

1 4.08.201 8

futj Množst'vĺ J.cena [CZK]

35' ĺ30 1 170,00

0' ĺ91 44 700,00

14,052 1 55,00

10'10ĺ 14Ż,13

Cena cetkem [CZK]

860 457,96

53 253,52

49 ó3?]80

41 10Ż,10

8 537,70

z 178,06

z 178,06

1 435,66

1435,66

766 Ż30,24

11 145,O7

1'l 145,O7

515 918,6?

257 011,10

185 099'Ż7

63 300,42

677,16

3 301,72

1 796,70

4 730,25

9 141 ,55

io

Popĺs

TosÍĺaŻeo tt 0o JuU mm z ntaoKycn tvarnlc ztracéneno Deđnenlvcetne Vypĺne z
-hetonu tř_.Ĺ1ó120
)ladezdivka ar'ky igr6r-7,c ,6 . its cA

K 3453óí82ĺ

ó _ Úprava povrchů

37z K 6324510Ż2 Vyrovnávacĺ potěr tt do 30 mm z ĺłciĺproveoenfv pásu

99 _ Přesun hmot pro budovy zděné
134 K 99801 íoo1Roo Přesun hmot pro budovy zděné 4iśĘdo ó m

PSV _ Práce a dodávky PSV

71 1 - izolace proti vodě

parapetních' schodištbsých a zábradetnĺch betonářskou oceli

Vodorovná pásy pňtavenĺm 1 Vrstva včetně dodávky sBs modifik.l 38 K 7ĺ ĺ141559RYí

713 - izolace tepelné

373 K 28375873 Deska polystyren. 200 s stabíl t|. 140 mm

só

lzotace prott vthk-
Asŕalt.pásu m2

rnz

142. l0a'

6ó8.o00

-91.072

-ó'800

-:ý]ł- ' -
628,389

ó3'753

3ó
'
1,ĺ0

108,500

146,170

. ! -). 17i

1 52,38

409,00

?.903,37

75,28

1 1,20

64.40

1 r 3,00

?97.50

społećĺĺosi

73,'t40

ó28'389

NeDro!ádená aast s8 stŕtrhäooslLcÝna

_ ľ"!1o]1dě!9.9:!sa .i]T'Y
Rozpočtová nimáz
Součet

Deska spádová EPs 2oo s stabil

výpďet so_. t"Á'"
Výpočets7 Tětocvična

Výpočets8 Jĺdetna
\;aD:í: ']aPnł :;:t jE ;i,:r.: Ja!.l].l,]

j7

'i:aĺ:7aťeo]:a:l -]8 ł.:
ďízz

]đ5.]o]

159 K

375 M

376 K

713190812R0

0

Rozpočtová vyméra

Součet

odstanění tepelné ĺzolace, škvára tl. Do 10 cm

výpočet só . teÍasa

vypďet szietocvĺina
Výpďet S8 Jĺdetna
l,aaĺ']!]Üara:]:i !J
l,e:,:.ałe._l :_l;. }:

rozpočtová vyměra

Součet

m2

1 85.000

342,000

óó8'000

)1.17l

ĺli
zsl,zsq

-
9a9r9!
5í

'
]00

2S,q
63,753

840,848

51 ,100

1 5,900

1 5,900

;t'a .l:r )i r.r,j

.713141211

6315Ż9020

7131Ą1 16z

Montáž ĺzotace tepetné:!ie!h ptochÝch votne ooloiene atĺkoul, ktín

ktín atikoni přechodný tł.50 x 50 mm

Montáž ĺzo(ace tepetné střech plochých tt. Do 1 30 mm šrouby krajnĺ pote budova do 20
m m2

ń').
l77 M Ż83764170 deska z extrudovaného potystyrenu XPs ]oo sF 50mm

7óŻ . Konstrukce tesařské



]78 M 607Ż6ŻE60 deska dřevoštěpková o5B ] PD4 brošená 25ooxó75x25

7ó7 - Konstrukce zámečnicke

379 K 767881111 Montáž stoupků záchytného systému do žb expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřenim kus

mZ 10,21 0

25,000

25,000

302'ó0

975,00

] 89ó'00

6 ó00'00

1 2 ó50'00

ĺ530'00

í75'm

8194,84

8 1 94,84

8194,84

9 141,55

z3o 0t5,00

?.4 375,00

97 Ęo,ú

1 3 200,00

25 100,00

38 250,00

3í 500'00

40 974,20
8194,84

2Ż945,55

9 833'8ĺ

380 M 767-1

330 K

33ĺ K

Kotvĺcíbod (sloupek + oko1 kus

381 K 767881152
Montáž nástavců (středo\^i-rohosi-dětící) v záchytném systému poddajného kotvĺcího
vedení do 200 mm kpt.

382 M 767.2 Nástavce a přĺstušenstVĺ soubor

383 K 767881161 Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícíhovedení kus

184 M 76L.3 Lano záchytného systému m

Vedlejšírozpočtovénáktady
Mĺmostavenĺštnidoprava

zařĺzení staveniště
%

312 K Kompletačníčinnost

2,000

2.000

25,000

1 80,000

1,000

2,800

ĺ
'200



-

Stavba:

ZMĚNA Č.zt_ Vyrovnání a úprava podkladu pod lzolaci

Souhrn energeticky úsporných opatřeni zŠa łłŠKořenského, objekt pod Žvahovern 463

Rczpoćer':3|:p]3.'

Městská část Praha 5

stavebnĺ spol'ečnost Jaíostav oršutĺaka.s.

pČTyp Kód

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
ó _ Úpravy povrchů

389 R 6ŻŻ135011 Vyrovnánĺ podktadu vnějších stěn tmetem tt do 2 mm

o31ll p6dk:ac. pJł izalanĺPm !'/íovnänl kńvosl' budcvy
390 ó221 35095 Pňptatek k vyrománĺ nějšíchstěn tmelem za každý datšíchĺmm tt (5mm)

Vlrovnant podkiadu ood lzolantem ýyro'man] křivostj budoYy 5mm

78 K 6Ż2.4Żťl21RÍ?oprava vnějších omĺtek vápen. Htadk' ll, do 20%

362 K 6?2325107 oprava nějšĺviĺpenocementové h(adké omítky stožĺtosti1 stěn v rozsahu do ]o1

nová omitka v tl' J0 mm

3ó3 R 622135091 Pň'p(atek k Vyrovnání nějšrch stěn maLtou vápenocementovou za každých 5 mm t(

uj'měra ]edné pňplatkotné vrstvy oPÍavovaných omitek 1.ĺ]2,875 m2 .ce{kem ] cm

94 - Lešeni a stavební ýtahy
94.21't',t1Z1 MontáŽ tďenĺ vysunutého trubkového s pođepřenímv do 20 m

Popis

12..12,2018

MJ MnožstvíJ.cena [CZK] ceĺa ce(kem [czKI

1 980 000,50
1 885 714,90

1 535 óó5'15
473 035,Ż0

657 696,00

-2Ż0 7?7 ,87

343 440,00

287 ZZl ,82

' 138 252,50
55 101,00

mZ 4 ?16,000 11Ż,?0

1 56,00

78,59

8ó'40

41,52

170,00

2,50

ĺ05,00

142,13

2E,90

50,00

44,00

iĺ,oó
6,00

65,00

s,do

456,00

39í K

mŻ _2 808'ó00

m2 3 975,000

m2 6 797
'Ż50

m2 325,300

19 518,000

325,300

95,034

m2 3 975,000

74,944

392 K 942111221
Přĺptatek k tešení
použiti

vysunutému trubkovému s

393 R 942111821 oemontáž1ešenlvysunuteńotruoŔořńoipoaepŕ*ĺńuzoń

99 - Přesun hmot pro budoyy zděné
134 K 9980ĺĺ001R00Přesun hmot pro budovy zděné ýšky do 6 m

05 - Sanace

ĺ33 K 97803ó141R00 ot(učenícementov}kh omĺtek Wějšíchptoch rozsahu do 30ĺ

9ó - Přesun suti
330 svĺstá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a ĺ.PP

podepřenĺm v do 30 m za prnĺ á zio a"n
- _

_
mZ

m2

ze2,n5 ,
ľ:9a--

749,440

zgđ,ili-
zełlí1
74,94Ą

48 795,00

]4 15ó'50

1 3 507,1 8

1 3 507,18

83 412,47

3 747.19

r3 190,11

5 620,79

4 496,64

ĺ9 Ża5'39

2 697,98

34 174,37

94 Ż85'70
ĺ8857'ĺ4

52 799,99

2Ż 6z8'57

114 8n,50

11487t,50

331

lzz
rii
::ł
335

33ó

K_
_e7?0ll-1llR00K 979011121R00

K 979081tĺĺR00

K 97908112ĺR00 Příptatek

K 9790821 1 1R00

K 97908212.tR00

K 979990001R00

Vedtejší rozpočtové

Přĺptatek za každédatšípodtažĺ

odvoz suti a vybour' hmot na sktádku do 1 km

k odvozu za kaŽdý datšĺĺ km

Vnitrostavenĺštnídoprava suti do lo m

Pŕiptat;k k v;itrost. oopravě suti za jatšich
5 m

Poptatek za skládku stavební suti

náktady

Mimostavenĺštnĺ doprava

zařizení stavenĺště

Kompletační činnost

330 K

33í K

332 K

t

t

1,000 18 857' í4
2,800 't8 857 .14

1 ,200 'ĺ8 857'í4



Stavba

ZMĚNA Č.zg_ Doplnění Hromosvodu

Souhrn energeticky úsporných opatřeni zš a mŠKořenského, objekt pod Žvahove m 463
Rcĺpoćet: ZatePłenl

20.11.2018

Městská část Praha 5

Stavební spotečnost JarostaV oršu(iak a.s.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu
HSV _ Práce a dodávky HSV

M21 _ Elektromontáže

MJ Množství J.cena [CZK] cena ceitóm Jczx;

167 1 Ę,żo
159 194,00

159 184,00
159 ĺ84'00 159 lM,oo

349 K 2ĺ0000ĺ1 1 Etektroinstatace dte přítohy Hromosvod
soubor 1,000

VRN - Vedtejšírozpočtovéná ktady
446 04 Mimostaveništní doprava

7 959,20

1 591,U447 07 Zařízení staveniště
2,800 1 591,U 4 457,15448 16 Kompletačníčinost
1'Ż00 ĺ59ĺ'&4 1910,21



zŠA MŠKoŘENsKÉHo _ oBJEKT PoD ŽVAHoVEM

Název
HROMOSVOD

159 í84'0049 457,00109 727,00
Celkem

3 955,007 840,0070,00-3 885,00105,00-37,00m
JĺmacĺvodičFeZm 8 mm, vč.podpěr

67 077,0023 901,0031,0043176,0056,00771,00ks
Hromosvodová svorka , sP1, SS, ST10)

1 568,00672,0042,00896,0056,0016,00kssvorka
309 204,0052.0021240,00120.00177,00m

pásek FeZm 30x4 mm stáv' uzemnění)

celkem mat.+mont.

s6 140

celk. mat.

7 840 00

n. mat.

70,00

celk. mont.

48

mon

105,00

mnoŽství

460 00

MJ

m
Jĺmaci vodič 8 mm, vč.podpěr



1

2

zŠn ľuŠxoŘeľsxÉHo- oBJEKT PoD Žvłlove

Název

TDS - odsouhlaseno

í59 íE4'0049 457,00109 727 ,Celkem

3 9s5,007 840,0070,00-3 885,00105,00-37,00mJlmací vodi FeZm 10 mm, vč. podpěr

67 077,0023 901,0031,0043 176,0056,0077't,00ksHromosvodoVá

1 568,00672.0042,00896,0056,0016,00kssvorka

30 444,00I 204,0052,0021 240,00120,00177,00mpásek mm

celkem mat.+mont.

56

celk. mat.

7 840

mat.celk. mont.

48

mon.

1

mnożstvĺ

460

MJ

mvodiě FeZm 8 mm,



ZMĚNA Č'go- podložky pod dlaŽbu terasy

Souhrn energeticky úsporných opatřeni zš a Mš Kořenského, objekt pod Žvahovem 463

1Ż.1Ż'Ż018

473,000
Podtožka pod dtaŽbu pýová _ terč

Rczpoćet: Zat+oienl

Popis

Stavba

MJ MnoŽství

Městská část Praha 5

Stavební spotečnost Jaroslav oršutiak a's.

pč Typ Kód

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
772 _ Kamenné dtažby

314 K 273 t4305

cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 347,47

39 347,47
39 347,47

83,19 ĺs 3ąl,ąl


