
SMLOUVA O DÍLO
2019/OMP/0630

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ,

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Renatou Chmelovou, starostkou
Česká spořitelna, a.s., Praha 10
27-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce
a převzít dílo: OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotoviteľ:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ,

Stavební firma Dráb a spoL s r.o.
F. V. Mareše 2056
256 01 Benešov
Hynkem Nešporem, jednatelem
ČSOB, a.s.

278 66 785
CZ27866785

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122760
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Hynek NeŠpor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Nešpor

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:
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I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je Zateplení fasády objektu MŠ Trollova 474/17, Praha 10 -
Malešice, dle zadávací dokumeDtace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

2. přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání,
zpracovanou prQjektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

TL
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha
č. 2 nedílnou součásti této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky,
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užíváni díla. Případné drobné vady
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

], Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 3 899 186,95 KČ bez DPH
(slovy: tři miliony osm set tisíc devadesát devět tisíc sto osmdesát šest korun českých a
devadesát pět haléřů)
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DPH ze základu bude vyčíslena v zákonné výši ktermínu zdanitelného plnění, a to v
příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této
smlouvy, realizaci a předáni řádně provedeného díla Zhotovitelem objednateli, jakož i
náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady
na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní
strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu
víceprací.

IV.
Úhrada faktur

l. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího výkonu
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2
této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. zbývajících
10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění
případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného
vyúčtování formou konečné faktury.

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí napojovacích
bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo

- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ

- název smlouvy a číslo smlouvy

- bankovní spojení stran

- fakturovanou částku

- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. l
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- podpis oprávněné osoby zhotovitele

- zjišt'ovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu ČI. IX.
této smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentaci, projektovou
dokumentací, platnými právními Fředpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za
škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii.
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybnč
mohlo sloužit svému účelu.

4, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a 'bez závad a v souladu s právními předpisy
sloužit svému účelu. V případě, že Zhotovitel neprodleně, ti. do 5 dnů, neupozorní písemně
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá
objednateli za škodu, která mu vznikla tím, Ze zhotovovateľ nesplnil výše uvedenou
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem.
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne
nezúčastní, je povinen nejpozději do l dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým
podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
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pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich
zakrytím jinými konstrukce-mi. Důsledky těchto skutečností řeŠí § 2626 občanského
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí dílaje zhotovitel povinen
zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, .jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové
dokumentace. Otj!jednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zbotovitel objednateli
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů,
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného terminu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu vc výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků
v termínech dle ČI. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich
nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany
objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než
14 kalendářních dnů.

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než
14 kalendářních dnů.

- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních
předpisů a technických norem.

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho
kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnční vykonávat živnost v rozsahu předmětu této
smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnčni předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel
tel: e-mail:

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
tdo je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky,
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich

odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho
faktury
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- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.

Závěrečná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat ?o dohodě smluvních stran fOrmou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto sm1ouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží sedm parě a zhotovitel jedno
parě.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne Gp Ó': AJ Iq

,|,ÉSTSK1- ,
" ,,l,

Vedoucí u práv!ýhgib? "I Š

UMC Praha 10 " " " Q\S

m"'ú, &t.0.
F. V. eSe ä)>6

&nwšo za:

Hynek Nešpor

Stavební firma Dráb a spol. 8 r.o.

Jed&atel

Příloha č. l Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

7



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

iNázev stavby MŠ Troilova,Praha10 JKSO 801 31

Název objektu EČO

Název části Místo |uľ. Troilova

,.r lČ DIČ

Objednatel Městská Část Praha 10

projektant

Zhotovitd Stavební firma Dráb a spa., s.r.o. F.V.Mareše 2056 256 01 Benešov 27866785 CZ27866785

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

i9,4,2019

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady l l m.j. Počet , Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O, 0,00 ! O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A . ,Základni rozp. náklady B Dopjňkové náklady C Náklady na umIstění stavby

1 HSV )Dodávky 312 194,31 8 Práce přesčas l 0,00 13'Zařízeni staveniště ," Uj% 241 542,55
.äm: l

2 Montáž 2 710 607,42 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava ' ,q:%' 138 024,32
U

3 PSV Dodávky 8 246,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy % 0,00
; :::: 'Kí '4 Montáž 389 732,28 11 0,00 16 Provozní vlivy .,." % 0,00

5 "M" ,.Dodávky 9 202,00 17 Ostatní '" C!, % 69 012,16

6 jMOntáŽ 20 625,00 i 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 3 450 607,92 12 DN (ŕ. 8-11) 0,00 19 NUS (ŕ. 13-18) 448 579,03

20 HZS 0,00 21 'Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D ,Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 899 186,95

Datum a podpis Razítko 24 15 %, DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 3 899 186,95 dph 818 829,30

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 4 718 016,25

Datum a F·jc'pis Razítko E Připočty a odpočty
Zhotovitel_

"b 27 Dodávky Qbjednatele 0,00Ďř& & NE". ' ,SX.0.

%".'S· d'l pE V. Käůeše :C)56 28 K ouzavá do ožka 0,00
j'Sä ·i1

" L ' " : .: "y ' ,'
U

Datum a podpis Razítko 29 Zvyhodneni " - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Troilova,Praha10
Oblgkt:
Čásitt ,'l"?:' :,:,,! :':, ;,,;j :

, -. .JKS ,': :::! :,.::;:,:?i!::. 801 31 ::.:i: '.""":': .,,,.:::':::'. ·::" .-, :
:"· ·u.·.· ··. ·1. , · ' ,'.. ' ,· . -. ·.....,,.. , ," - '".'% "" ' r, , I ' ':", ·

Objedňatél"- """""" '"M'ěstšká'·část Praha 10 )' Al)" "'.':'""""
zhotovitel: " - Stávetiní ňŕma Dráb a spol., s,r,o. F.V.Mareše 2056 256 01 Benešov " ""' :Ii::
Oatum: 9.4.2019

, ·'
' "" : ' ; l' '" isľ j ' '

: "" '""""'· ' 's,'jq"' j: :; _':"5.. '""
y ·, "

". : :; ':
' y':'.- ' 'L':':t; ..

··.: .:".'... ,. . . ....

.-j:';;. :·.."".";". ceľlasim' "' %f
r· .·· r 7 'S"."f L'Ŕ,. ; . .':ů.'2.', :'f;' ".'.:" ;.,t '. ,"n:. , ,,i;' > ;.Š.' " :'." . ... ;Ž; ·:.: :. .. . . ...:." '..:. :;.; i ;4 .· ... ·.· . · Tr 'z"..u'

;" ' i' "' """' E .zŠSä ' '"""":,",' : 'išj 3

HSV
1
3
5
6
9

99
PSV
711
712
713
721
722
747
751
764
766
767
768
781
783
784

M
21-M

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Svislé a kompktnf konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Přesun hmot
Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakově krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnŕka - vnitřní kanalizace
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Elektromontáže - kompletace rozvodů
Vzduchotechnika
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukca zámečnické
výplně otvorů z plastů
Dokončovací práce - obklady keramické
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby a tapety
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Celkem

3 022 801,73
49186,14

163 908,81
104 156,71

1 756 495,49
949 054,58
224 275,48
398 032,29

19 489,01
1 394,09

756,89
33 857,22

5 064,15
44 400,00
13 965,50

217 002,45
429,93

48 126,83
5 639,25

994,67
6 648,30

264,00
29 827,00
29 827,00

3 450 661,02
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D HSV
D 1

113106021
1 K 221

131233101
2 K 001

3 K 001 162701105
4 K 001 167101101
5 K 001 171201201
6 K 001 171201211

D 3
7 K 014 319201321

D 5

8 K 221 564241111
596811220

9 K 221

10 M MAT 592457380
D 6

11 K 014 612325301
621142001

12 K 011

13 K 011 621211011

14 M MAT 283759330
621221011

15 K 011

16 M MAT 631515200
17 K 014 621335201

Práce a dodávký HSV
Zemni práce
Rozebrání dlažeb po překopech komunikacl pro pěší z betonových nebo kamenných m2
dlaždic p! do 15 m2
Hľoubenl jam do 10 m3 ručním nebo pneum nářadím v soudcž hortř. 3 při pRekopech m3
ing síti
Vodorovné přembtění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3
U|Qženf sypaniny na skládky m3
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) t
Svislé a kompletní konstrukce
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva ti do 8 mm lepÍcÍ hmotou na bázi cementu m2
Komunikace
Podklad nebo podsyp ze štědcopísku Sp ti 120 mm m2

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 m2
plochy do 50 m2
dlažba betonová na terasys tryskaným povrchem 50x50x5 cm kus
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2

Potažení vnějších stropů sklovláknitým pletivem vtläčeným do tenkovrstvé hmoty m2

Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek ti do 80 mm m2
s univerzálnf hmoždinkou pro zápustnou montáž se zátkou a kovovým šroubovacím
trnem
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2
Montáž zatepleni vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken ti do m2
80 mm
deska minerálni izolačnI tl.50-80 mm, reakce na oheň A m2
Oprava cementové škrábané omítky vnějších ploch v rozsahu do 10% m2

3 022 801,73
49186,14

39.600 267,00 10 573,20 21.0

9,504 1 053,00

9,504 l 758,00
9,504 354,00
9,504 32,00

18,533 444,00

712,647 230,00

39,600 132,00

39,600 304,50

159,984 543,00

6,600 850,00

5,840 280,00

2,338 684,00

10 007,71 21,0

16 708,03 21,0
3 364,42 21,0

304,13 21,0
8 228,65 21,0

163 908,81
163 908,81 21,0
104 156,71

5 227,20 21,0

12 058,20 21,0

86 871.31 21,0
1 756 495,49

5 610,00 21,0

1 635,20 21,0

1 599,19 21,0

2,385 71,00 169,34 21,0

10,083 684,00 6 896,77 21,0

10,285 275,00 2 828,38 21,0
813,413 121,00 98 422,97 21,0



ROZPOČET
Stavba:
objekt:

MŠ Troilova,Praha10
osvětleni vstupu

Objednatel:
Zhotovitel: Stavební ňrma Dráb a spol.,s.r.a F.V.Mareše 2056 256 01 Benešov
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.3.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkemcelkem jednotková

M Práce a dodávky M 4 524,00 17 754,00 22 278,00 0,029

4 921 210010107 Montáž liŠt vkládacích s vÍčkem šířky do 20 mm m 25,000 94,00 0,00 2 350,00 2 350,00 0,000
5 345 345718240 lišta e/ektroinsta/ačn/hranatá bílá LHD 20 x 10 kus 25,000 16,00 400,00 0,00 400,00 0,003

Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-
1 921 210010311 1902/KO68, KO97/KO97V kus 2,000 160,00 0,00 320,00 320,00 0,000
2 345 345715190 krabice univerzáln/z PH KU 6&2-1902s vlčkem ko68 kus 2,000 42,00 84,00 0,00 84,00 0,000

21-M Elektromontáže 4 524,00 7 200,00 11 724,00 0,029

3

EAN 8595057600195
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYPO16, 400 V, 3 vstupy, 2,5

345 345626940 mm2, 24 A kus

EAN 8595057613621

2,0CK) 56JX) 112,00 QQQ 112,00 0,000

11 921 210202025 Montáž svÍtidel svěúometů hmotnos6 do 10 kg Kus 2,000 550jj0 0,00 1 100,00 1 100,00 0,000
12 348 3487430201 Reňektor s čidlem /P44 150W Gneen/ux TOMI 1'50 kus 2,000 1 2oäoo 2 400,00 0,00 2 400,00 0,020

Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
8 921 210203403 krytem kus 1,000 535,00 0,00 535,00 535,00 0,000
9 347 347115700 žárwka obyčejná čká 240 V 60 we27 kus 1.000 30,00 30,00 0,00 30,00 0,000
10 348 3481211001 svítidlo žárovkové s pohybovým čidlem /P44 W121-B1 FLAVIA kus 1,000 999,00 999,00 0,00 999,00 0,003

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, nym, nyy, ysly 750 v
6 921 210810005 3x1,5 mm2 uložených volně m 30,000 25,00 0,00 750,00 750,00 0,000
7 341 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 3QOOO 14,50 435,00 O,® 435,00 0,004

Osazení hmoždinek včetně vyvrtáni Qtvoru ve stěnách cihelných průměru do 8
13 946 460690031 mm kus 20,000 55,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,000

tis
14 562 562810840 hmoždinka HL 8 kus 0,020 3 200,00 64,00 0,00 64,00 0AOO

15 946 460680162 Vybowánl otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 1,000 660,00 0,00 560,QCl 660,00 0,000
16 946 460710035 Vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 1,000 385,00 0,00 385,00 385,00 0,001

obsah kovu jkg/m], Cu =0,044, Al =0
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