
92
Smlouva o dílo

Č. 2019/OBN/0763

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: vedoucí odboru bytů a
nebytových prostor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: a referentky OBN/oddělení bytů a nebytových
prostor

(dále jen objednatel)

a

VERANT - STAV, spol. s.r.o.
zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100
zastoupená jednatelem Petrem PřívoznÍkem
se sídlem U spojky 1107/17, 154 00 Praha 514
IČO: 26199742
DIČ: CZ26199742
bankovní spojení: kb
číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu Č. 7, přesná specifikace místa díla Č.p. 1211, k.ú.
Vršovice, Ruská 138, Praha 10.
Jedná se o následující Ďráce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah,
zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace,
vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 7, č.p. 12311, k.ú. Vršovice, úl.
Ruská 138, Praha 10, která je nedílnou součásti této smlouvy jako příloha č. l a dále projektovou
dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou Ing. Andrea Kocová, 04/2019

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 cenu za podmínek ve smlouvě
stanovených.
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II.
Čas plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě 62 dnů od převzetí staveniště.
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.

2. 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 užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

l. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 489 563,28 KČ

slovy: l čtyřistaosmdesátdevěttisícpětsetšedesáttři 28/100/ koruny české l

DPH ze základu 489 563,28 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a
to v příslušné sazbě, dle zákona Č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování,
provoz, údržbu, zařízení a vyklizeni staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena
na účet zhotovitele takto:
a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplacenyjen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis

provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury.
Nedílnou součásti každé faktury bude zjišt'ovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a
zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel
zálohy neposkytuje.

b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

C) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajících 10% pevné ceny uhradí
objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručeni faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný p'ojektem nebo výzvou
více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací
víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřeníin této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným
podk]aden) pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
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IV.

Závazky zhotovitele
l. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v

patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v ČI. I. této snilouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
případné vady projektové 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 odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení části díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodněni odchylek prováděni díla od zadávací dokumentace. Objednatel
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 zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách,
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou
dohodnout prostory pro zařízeni staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid
a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném
místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončeni díla.
vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- z celkové ceny díla za
každý započatý den prodlení za:

a) nedodržení konečného termínu dokončeni díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terniinech stanovených ve stavebním deníku.

2. 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.
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VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady
l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvyje zhotoven podle předané zadávací dokumentace,
stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti
obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanoveni platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

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 sedm
kalendářních dnů.

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

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

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

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni pani
za ÚMC Praha 10 a pan za správní firmu

PMC FACILITY, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor 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 potvrzeni jejich odstraněni
· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
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· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Petr Přívozník,

tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany

zhotovitele pan Petr Přívozník

IX.

Závěrečná ustanovení

l. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno parě a objednatel
obdrží pět parě.

5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum' 2 2, 05. 2019

°""""" g<'j:kA j

~Y'": y O

92

VERANT-STAV, spol. s.r.o.
u spojky 1107/17

Praha 5
lČ: 26199742 DIČ: CZ2 742

zh
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Ruská 1211/138, byt Č.7

'%d
Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Verant-stav, spol. s r.o. - IČO: 26199742

u Spojky 1107/17 DIČ: cz26199742
154 00 Praha 5 - Slivenec

Vypracoval: Petr PřIvoznIk

Rozpis ceny Celkem
HSV ' 113 164,20

PSV 277 432,08

MON 72 967,00

Vedlejší náklady 26 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 489 563,28

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 489 563,28 CZK

Snížená DPH 15 % 73 434,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouh|eni -0,28 CZK

Cena celkem s DPH 562 997,00 czk

v Praze dne 20.05.2019
VERANT-STAV, spol. s.r.o.

u spojky 1107/17
Praha 5

lČ: 26199742 DIČ: CZ2::'::o'::::,",
Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s Stránka 1 z 3



Rekapitulace dilčich částí

. . Základ pro Základ pro základní 0/Čtslo Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem ,q

01 Oprava bytu Č.7 489 563 O 73 434 562 998 100

01 Stavební práce 388 215 O 58 232 446 447 79

02 Elektroinstalace 72 967 O 10 945 83 912 15

03 Zdravotní instalace 28 381 O 4 257 32 639 6

Celkem za stavbu 489 563 O 73 434 562 998 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 968,00 O

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 3 741,81 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 70 310,30 14

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 480,00 O

64 výplně otvorů HSV 15 300,00 3

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 9 585,66 2

96 Bouráni konstrukci HSV 6 905,52 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 217,47 O

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 040,24 O

722 Vnitřní vodovod PSV 2 830,57 1

723 Vnitřní plynovod PSV 11 651,19 2

725 Zařizovací předměty PSV 12 859,38 3

728 Vzduchotechnika PSV 2 424,45 O

733 Rozvod potrubí PSV 8 013,68 2

735 Otopná tělesa PSV 3 735,00 1

763 Dřevostavby PSV 135,15 O

766 Konstrukce truhlářské PSV 44 201,67 9

767 Konstrukce zámečnické PSV 6 885,44 1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 6 645,98 1
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775 Podlahy vlysové a parketové PSV 1 652,59 O

776 Podlahy povlakové PSV 114 810,57 23

781 Obklady keramické PSV 6 003,55 1

783 Nátěry PSV 10 604,18 2

784 Malby PSV 43 938,44 g

M21 Elektromontáže MON 72 967,00 15

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 655,44 1

vn vedlejší náklady VN 26 000,00 5

Cena celkem .g Š 489 563,28 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



položkový soupis prací a dodávek
F

S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 01 Stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 968,00

1 347015119R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerálni [zo|aci m2 2,40000 820,00 1 968,00
ti. 40 mm lx ocelová konstrukce CW 50, tloušt'ka stěny 65 mm, ttoušt'ka desky 12,5,
vysokopevnostní, ti izolace 40 mm, požární odolnost El 30
0,8"3 2,40000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlah'y 3 741,81
2 601022141R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsi vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, m2 20,22600 185,00 3 741,81

po jednotlivých vrstvách
20% : (11,5+11,52+17,28"23,33)'0,2 12,72600
100% : 1,05+3,69+1,32+1,44 7,50000

Dít: 61 Úpravy povrchů vnitřní 70 310,30
3 610991111R00 Zakrýváni výplni vnitřních otvorů, předmětů apod. fólii Pe 0,05-0,2 mm m2 30,72600 ' , .40,00 1 229,04

které se zřizuji před úpravami povrchu, a obaleni osa;ených dvéřnich zárubni před znečištěním při úpravách povrchu nástÄkem plastických maltovin včetně

pozdějšího odkryti,
vC fohe
okno 2,25"1,8+1,5"1,8"2 9,45000
dveře : 0,8"1,97'7"0,65'1,97"8 21,27600

4 611421331RT2 Oprava vnitřnich vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v m2 7,50000 ., 220,00 1 650,00
množství opravované plochy
v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, slukových

spíž 1,44 1.44000
komora : 1,32 1,32000
koupelna: 3,69 3.69000
WC . 1,05 1,05000

5 612451331R00 Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2 28,33900 200,00 5 667,80
.štukových plsh hlazených

spíž " 5,2"3-0,65"1,97 14,31950
komora : 5,1"3-0,65"1.97 14,01950

6 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené m2 17,30000 484,00 8 373,20
cihly a tvarovky, ruční zpracováni

|*'"^ '

kompletní souvrství
Odkaz na mn. položky pořadí 26 6.30000 6,30000
oprava omítek po instalacích : (22'0,5) 11,00000

7 622471 115ROO Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 71,04380 " . '" . 160,00 11 367,01
vnějších pilířů, svislých panelových konstrukci, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
20% : (43,474+38,924+46,124+55,874)"0,2 36,87920
100% : 14,3195+14,0195 28,33900
40% : (7,7"6.864)"0,4 5,82560

8 289901211R001 Oprava trhlin stěn s pevnostním můstkem pň hloubce poškozeni do 25 mm m 25,00000 82,00 2 050,00
9 610991111R12 Zakrýváni vnitřních ploch, podlah m2 74,13000 %"'.. 16,00 1 186,08

vC folie. případně papir.dektur apod
Odkaz na mn položky pořadí 18 74,13000

10 611421331RT21 Oprava váp.omitek stropů do 20% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi
předsíň : 11,5
kuchyň : 11,52
pokoj 2 : 17,28
pokoj 1 : 23.33

m2
74,13000
63,63000 , 199,00
11,50000
11.52000
17,28000
23,33000

12 662,37

11 611901211R001 Vyndáni hmoždinek - ve stěnách ks 20,00000|:q '. ' 3,00 60.00
12 611901211R002 Zapraveni po hmoždinkách, kotvách aj. ks 20,00000 r 10,00 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000
13 612451231R01 Oprava cementových omítek stěn štukových do 20 %

předsíň 18,3°3-0,65"1,97'4-0,8"1,97"4
kuchyň : 14,4"3-0.8"1,97-1,5"1,8
pokoj 2 : 16,8"3-0,8"1,97-1,5"1,8
koupelna : 7,7*3-7,7"2
WC: 4,16"3-4,16°1,35
pokoj 1 : 20,05"3-0,8"1,97-1,5°1,8

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 632451031R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušt'ce od 10 do 20 mm

m2
20.00000

198,960001g 130,00

43,47400
38,92400
46,12400

7,70000
6,86400

55,87400

25 864,80

480,00
m2 3,00000 160,00 480,00
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PoložkovÝ soupis prací a dodávek
r

S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 01 Stavební práce

P.č Číslo po|ožky Název pdožký MJ Množství Cena l MJ Celkem
na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod.. na mazaninách jen jako podklad ped izolaci proti vodě, jako
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladeni plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně
podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízeni. s náležitým zatemovánim hutné malty,

sklep: 3

Díl: 64 výplně otvorů
15 642944121R00 Osazováni ocelových zárubni dodatečně plochy do 2,5 m2

hsovaných nebo z úhelniků s vybetonováním prahu
8

3,00000

15 300,00
kus 8,00000j - ",1. 025,00 8 200,00

8,00000
16 55330315R1 Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L, P, ŽAKO pro klasické zděni, bez drážky, pevně kus 4,00000 ..". .,. .837,00 3 348,00

přivařené závěsy .'-úž""""- "
17 55330320R1 Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, P, špaletová, bez drážky, pevně přivařené závěsy kus 4,00000 ", , '938,00 3 752.00

.'. ;. .
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 585,66

IB 952901111R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyli m2 74,13000 8 524,95
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacich
předmětů před předáním do užíváni světlá výška podlaží do 4 m

sklep : 3
předsíň 11,5
kuchyň : 11,52
pokoj 2 17,28
spíž 1,44
komora . 1,32
koupelna 3,69
WC : 1,05
pokoj 1 " 23,33

19 952902110R00 Čištěni budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2
sklep : 3
koupelna : 3,69

20 952902211R01 Dezinfekce místnosti m2
spíž : 1,44"(5,2"3-0,65"1,97)
komora : 1,32"(5,1'3-0,65"1,97)
WC : 1,05"(4,16"3-0,65"1,97)

|DII:.96".' - . Bourání konstrukcí
21 965081713RT1 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár
spíž : 1,44
komora : 1,32
WC : 1,05

22 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušt'ky do IQ mm, výšky do 100 mm m
spíž: 5,2-0,65
komora . 5,1-0,65

23 968061125R00 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn,
8

24 968072455R00 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa (150 kg/m2) dveřních zárubni, plochy do 2 m2

3.00000
11,50000
11,52000
17,28000

1,44000
1,32000
3,69000
1,05000

23,33000
6,69000 :.'· 16,00
3,00000 " ""

3,69000
43,34850j 22,00

15,75950
15,33950
12,24950

107,04

953,67

6 905,52
3,81OOO| 75,00 285,75

1,44000
1,32000
1,05000
9,000001 25,00 225,00

4,55000
4,45000
8,00000 l 15,00 120,00

8,00000
11,42600 · · 345,00

. r

11,42600

3 941,97

0.8"1.97"4+0,65"1,97"4
25 976082141ROO Vybouráni madel. objímek, rámů, mříži apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, soubor 1,00000 '. 1 665,00 1 665,00

lustrových skob apod. - .. "
ze zdiva betonového

26 978059531R00 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 6,30000 - 106,00 667,80
m2
včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo,
kuchyň : 3,5°1,8 6.30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmo" . . . 1 217,47
27 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky přes 6 do 12 m t 4,08547 298,00 1 217,47

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (jKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou
konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7
I

R: 01 Stavební práce

PoIožkovY SOUDÍS DŕäCÍ a dodávek

P.č ČIslo po|Qžky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 2 424,45

28 728415111R00 MříŽky, regulátory montáž Myřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, kus 6,00000 238,00 1 428,00

29 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 6,00000 5· 158,00 948 00
30 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01500 3 230,00 48,45

. J _ . T ^CID 3U m

Díl: 733 Rozvod potrubí 8 013,68
31 733190217ROO Tlakové zkoušky potrubí ocelový¢h hladkých do D 51/2.6 ' m 15.00000j " 10,00 150,00
32 733021589 Stávající článková těiesa - manipulace, přesun, demont + mont ks 3,00000 2 550,00 7 650,00
33 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,16500 · 1 295,00 213,68

Díl: 735 Otopná tělesa _ 3 735,00
34 735111660R111 Demontáž a zpětná montáž čidel topeni ' soubor 3,00000' ., ' '"795,00 2 385,00
35 735111780R12 Kontrola topeni uzavíracích armatur soubor 3,00000'=4i50,co 1 350,00

Díl: 763 Dřevostavby 135,15
36 763613112RT611 Demontáž p/edsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou Kci, opláštěni jednoduché m2 2,55000 ,·,. 53,00 135,15

_ l _ _ ^ ^ 6^

U,CJJ J

Díl: 766 Konstrukce trú hlářské
37 766621921R00 Oprava oken jednoduchých, s oteviravými křídly, bez výměny dilčich prvků nebo kováni

2,25"1,8+1,5"1,8"2

2,55000

m2
44 201,67

2 220,75

38 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří kus 8,00000 47,00 376,00
jednokřid|ových · ' ·' .: ·

39 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 8,00OOO| ' 360,00 2 880,00
40 766695232R00 Ostatní montáž prahů dveří kus 8,00000 " ' 152,00 1 216,00

dvoukřídlých, Šířky do 100 mm , ,
41 766812830R02 Demontáž závěsných skříni kus 2.00OOO| ...l 430,00 860 00
42 766812840R01 Demontáž kuchyňsktch linek do 4,5 m kus 1,00000 - 655,00 655 00
43 52698569 Nové vstupní dveře, protipožár El 30, bezpečnostní soubor 1,00000 - 15 500,00 15 500,00

Al ' L

9,45000j· .. 235,00

g 45000

44 54914582R1

45 611601211R1

UlC vyperu mvestora
dle popisu PO
Kliky se štítkem
klasické, wc aj.
Dveře vnitřní plné, hladké, MDF, 1kř. 60x197 cm. L+P, lakované
VC. kováni
vC. větrací mřížky
specifikace dle PO
Dveře vnitřní, hladké, MDF, reliéf.sklo, 2/3 sklo 1kř 80x197 cm, L+P, lakované
vC kováni
specifikace dle PO

kus

kus

8,00000 410,00

4,00000 2 130.00

3,000001 ..:4 ·2 588.00

3 280,00

8 520,00

46 611606293R1 kus 7 764,00

47 61187116R práh dub: š = 100 mm: l = 600,0 mm. ti = 20,0 mm kus 4,00000 86,00 344,00
48 61187156R práh dub, Š = 100 mm:1= 800,0 mm, tl = 20,0 mm kus 4,00000 110,00 440,00
49 998766102R00 Fřesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,13229 1 103,00 145,92

en ..^^Ĺ^e.^..X
ju iĺĺ vcjcjUwvně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 885,44
SO 767612915R001 Oprava - seřízeni plastového okna kus 7,00000 - 517,00 3 619,00
51 767646401 Montáž revizních dvířek 1křidlých s rámem do 1000mm ks 1,00000 ". -' 145,00 145,00
52 562457010 Revizní dvířka RD 600x600 B, EI 60min ks 1,00000 ··· · 1 125,00 1 125,00
53 562457010R1 Větrací mřížka ks 6,00000 330,00 1 980,00

^^ĹĹ.^ X ^ ^ ^^^^

UUKäz na mn. pQlozky poraai zčs : b,QUUOO
54 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

6,00000
t 0,01200 1 370,(10 16,44

Díl: 771 Pod|ahV z dlaždic a obk|adY 6 645,98
55 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysáváni podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým m2 2,76000 5,00 13,80

vysavačem
56 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,76000 46,00 126,96
57 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištěni keramické dlažby m2 4,74000 67,00 317.58
58 771475014RT1 Montáž sQkliků z dlaždic keramických výšky 100 mm, sokhků vodcrovných, kladených do m 9,00C00 131,00 1 179 qc

flexibilniho tmele
e C 'J n OKCI ,L"U ,cm

komora 5.1-0,65
4,55000
4,45000
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F

S. Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 01 Stavební práce

položkový soupis prací a dodávek

P.č_Čísĺ0 potožky Název pdožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
59 771575107RZ1 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, m2 2,76000 . 486,00 1 341,36

kladených do flexibilního tmele
60 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických přip!a1ek za plochu podlah keramických do 5 m2 2,76000 K15,00 41,40

m2 jednotl"vě
61 771571905R00 Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, vehko$ti 150 x 150 mm kus 6,00000 m-" ,":"75,QO 450,00

, " .'bi.'
.J? Jn

62 59761211

63 597614160

VC. přespárováni
Dlaždice keramická 200x200 mm
2,76"1,15
Dlaždice soklová, 298X80X50
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 9,00000
9"3

m2

ks

1 348,95

1 755,00

3
64 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně
t

|DN 775 ' .· Podlah'y viYSOvé a parketové
65 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených

pokoj 2 : 16,8-0.8
pokoj 1 : 20.05"0,8

66 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt
pokoj 2 : 1
pokoj 2 . 1

67 775591900R11 Doplněni podlah vlysových, vc dodávky OSB
Odkaz na mn položky pořadí 66 : 2,00000

68 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

m

m2

m2

t

71,93

1 652,59
320,40

146,00

1 184,00

2,19

Díl: 776 -"·. Podlahy povlakové
69 776421100RU1 Lepeni soklíků PVC a napojeni krytiny na stěnu lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně m

dodávky soklíku
16,8+20,05+18,3+14,4

70 776511810RT1 Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2

114 810,57
6 537,70

890,59

předsíň ' 11,5
kuchyň : 11 ,52
WC : 1,05

71 776521100RT1 Lepeni povlakových podlah z plastů Lepeni povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2

40,61+23,02
72 776451101R01 Cementový potěr hmotou Schonox PL vč.penetrace Schonox KH

Odkaz na mn. položky pořadí 71 63.63000
73 776451101R02 ĹCementový potěr vyztužený vlákny Schonox ZMF " Schonox PZG

m2

m2

40,61
74 28412232R1 Podlahovina PVC Forbo Novilon Nova 5152 ti. 3,0 mm 25 m m2

23,02"1,15
l 75 28412232R2 Podlahovina PVC Forbo Novdon Nova 5125 ti. 3,0 mm 25 m m2

40.61"1,15
76 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t

vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklad'y keramické .
77 781101111ROO Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnáni podkladu makou ze SMS tí. do 7 mm m2

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,30000
78 781441903R00 Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 200 x 100 mm

vC opravy spárováni
79 781479705R11 Vyčištěni a dezinfekce keramického obkladu, s případným doplněním spárovací hmoty

koupelna ' 7,7'2-0.65"1.97
WC: 4,16"1,35-0,65"1,35

kus

3,17400j '"' ' 425,00

3,17400
39,00000 i. , . 45,00

9,00000
27,00000

3,00000
0,13320

32,04OOO|. 10,00

16,00000
16,04000
2.00000 -.,' .'. - '. 73,00
1.00000
1.00000
2,00OOO|-.- 592,00j

2,00000
0,00200j 1 096,00

69,55000 ' ", " . im

69.55000
24,07000 · 37,00

11,50000
11.52000

1,05000
63,63000 " ' "EÉliE9

63,63000
63,63000 245,00
63,63000
40,61000j . " ' 1 005,00

40,61000
26,47300 l. .,. . 475,00

26,47300
46,70150|...4· 46.0,00

46,70150
1,97090 ',.515,00

17,30000 - 162,00
%

17,30000
10,00000' 107,00

15 907,50

15 589,35

40 813,05

12 574.68

21482,69

1 015,01

6 003,55
2 802,60

1 070,00

m2 18,85800 113,00 2 130,95
14,11950
4,73850

Díl: 783 NátěŕY
80 783201821R00 Odstraněni nátěrů z kovových doplňk.konstrukci opálením nebo oklepáním

zárubeň vstup dveře 0,8"1,97'2

.
.,

m2 15,61400 , . 173,00
3,15200

10 604,18
2 701,22
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S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 01 Stavební práce

položkový soupis prací a dodávek

P.č Číslo po|ožky Název po|ožky
raCiátor O 11"0,55"2"28+0,11"0,55'24"2+0,11"0 55"2"20
potrubí . 15'0,25

81 783225400R00 Nátěry kov.sfavebnich doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + lx email + tmeleni,
Odkaz na mn. položky pořadí 82 ' 30,39600

82 783903812R00 Ostatní práce odmaštěni saponáty
Odkaz na mn. položky pořadí 80 15,61400
zárubně nové : 0,8"1,97"4+0,6"1,97"4
potrubí : 15"0,25

Díl: 784 _ Malby
83 784402801R00 Odstraněni maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m"

sklep . 8"2.74-0,65*1,97
předsíň : 18,3"3-0,65"1.97'4-0,8'1,97'4
kuchyň 14,4"3-0,8'1,97-1,5'1,8
pokoj 2 : 16,8"3-0,8'1,97-1,5'1,8
spíž : 5,2"3-0,65"1,97
komora : 5,1°3-0,65"1,97
koupelna : 7,7"3-7,7"2
WC: 4,16"3-4,16"1.35
pokoj 1 :20,05"3-0,8'1,97-2,25"1,8
stropy 3+11,5+11,52+17,28+1,44+1,32+3,69+1,05+23,33

84 784403801ROO Odstraněni maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m
Odkaz na mn. položky pořadí 83 320.71850

85 784411301R00 Příprava povrchu Pačokováni vápeným mlékem se začištěnim v místnostech do 3,8m,
jednonásobné s obroušenimk a přesádrovánim
Odkaz na mn. položky pořadí 83 ' 320,71850

86 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu disperzní, jednonásobná
Odkaz na mri. položky pořadí 83 ' 320,71850

l 87 784165332R00 Malby z malířských směsi otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 320,71850

MJ Množství Cena l MJ Celkem
8.71200
3,75000

m2 30,39600j", 235,00, 7 143,06
30,39600

m2 30,39600j. . 25,00 759,90
15,61400
11,03200
3,75000

m2
43 938,44

9 621,56

m2

m2

m2

m2

. . . ;.DI": Lj':j'3 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 655,44
88 979082312R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 2,01069 · . 88,00 176.94
89 9790B1111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,01069 225,00 452.41
90 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 38,20303 · 15,00 573.05
91 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihe1 a dřeva t 2,01069 ' 1 220,00 2 453,04

Díl: VN Vedlejší náklady 26 000,00
92 005121 R Zařízeni staveniště ' Soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00

. _

320,71850 , 'i. -. ,., 30,00
20,63950
43,47400
38,92400
46.12400
14.31950
14,01950
7,70000
6,86400

54,52400
74,13000

320,71850É . · 20,00

320,71850
320.71850 ". 10.00

fb ,

320,71850
320.71850j - 20,00

320,71850
320.71850 . -Ĺ " . 57.00
320,71850

6 414,37

3 207,19

6 414,37

18 280,95

93 00523 R
vCetně napojeni poddružného niěřeni vody. e|ektr|cké energie apod.
Zkoušky a revize
revize elektro, plynu, topeni. zkoušky kanalizace. vody atd .

Soubor 5,00000 .2 %0,00 14 500,00

Celkem 388 214,90j
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S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 02 Elektroinstalace

PoložkovÝ soupis ijraci a dodávek

P,Č Číslo pobžky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 72 967,00

1 210010501RT1 Montáž lustrové svorky včetně zapojeni 2x4, svorky 2x2,5 mm kus 6,00000 '; 50,00 300,00
2 210800105RT1 Montáž kabelu CVKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou. včetně dodávky kabelu m 86,00(joor " 45,00 3 870,00

3 210800106RT1 Montáž kabelu CVKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 126,00000 "" 55,00 6 930,00

4 601022141R00 Montáž kabelu CVKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 10,00000 185,00 1 85C,00

5 210800115RT1 Montáž kabelu CVKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou. včetně dodávky kabelu m 15,00000 53.00 795.0C

6 210010003R01 Ukončeni rozvodů v domovním rozvaděči + ámovni zvonek a dom. telefon, včetně dodávky soubor 1,00000 pS 1 286.00 1 286 00
Monoflex 1425 -m

7 210010113r01 Bytový rozvaděč RP. včetně zapojeni ks 1,00000 12 000,00 12 coo 00
, .. . . . . - . . . .- _ - . _ _ _ _SKřlň vata nasl VA36B"dv

dveře plechové pro VA36

vypínač páčkový 3pól sbn325 400V/25A na hštu

jIStiČ MBN110 1pól/ch B/6KA/10A

jistič mbn116 1Ól/ch.B/6kA/16A

kombinovaný proudový chránič/jistič 2pól ADA910D 1oa/b/0,03a typA

proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A typA

svorka řadová KXA02LH 2 5mm2/24A/fázová-koncovka

svorka N pro proudový chránič VZ455N

krycí lišta d.219mm

přípoj hřebenová KDN363F 4p¢jl Fi"jmiče vidlic

8 210110003RT11 Spínač ř.1/ tlačítko 1/0, zapuštěný jednopólový, vc. dodávky kus 255,0(1 1 530,00
9 210110004R01 Zásuvky 2P+PE, vC. dodávky kus 4,00000 ÔS'? 315,00 1 260,00

10 210110004R02 Dvojzásuvka domovní zapuštěná 2P+PE kus 16,00000 TTSĹ5,00 5 040.00
11 210110005R05 Zvonek, domovní telefon, zásuvka STA kus 4,00000 == 570,00 2 280,00
12 210110048R01 Přepínač 6,7,6"6/ vypínač 5, zapuštěný, vc. dodávky kuS 8,00000 "- 4C0,00 3 20Cl,00
13 210110048RT11 Rozvod STA do trubek pod omítku, vC, mateňálu kompt 1,00000 "'"" 2 000,00 2 CK)0,00
14 210800109RT11 Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 6,00000 = 36,00 216,00

,15 222325102RO1 Koaxlá|ni kabel m 28,00000 . ní . -52,00 1 456 DO
16 222325102R20 D+M svilidlo úsporná zářivka, A-2x36W kus 1,00000 2 559,00 2 559,00
17 222325102R21 D+M svítidlo úsporná zářivka, B-2x26\N kus 5,00000 2 132,00 10 660,00
18 222325266R12 Hlídač úniku plynu kus 1,00000 . " , 1 220,00 1 220,00
19 25689745 Montážni a jiné práce soubor 1,00000|3 . '. 2 905,00 2 905,00

.20 76431133R12 Úprava stávajícího rozvaděče měřeni, navýšeni hl. jističe a osť. nespec. práce elektro kompl 1,00000" ·. 4 500,00 4 500,00
21 222325266R11 Požární hlásič kus 1,00000' . 1130,0Ó 1 130,00
22 34535425R01 Vodič NN a VN CV 4, 6 mm2, včetně dodávky, svorky Bernard soubor 6,00000 - , - 260,00 1 560,00
23 34571511R01 Krabice přístrojová kp 68 kus 40,00000 · ä» - - 63,00 2 520,00
24 34571511R02 Krabice odbočná KP 68 kus 10,00000 .' n . 19'0,00 1 900,00

po|ozKa určena na propojen|. přepravu a dopravu materiálu. manipulaci aj ..

Celkem " ... ·'..',:P . i."" -:., ·1

72 967,00
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PoIožkovY soudĺs Draci a dodávek
ť '

S: Ruská 1211/138

O: 01 Oprava bytu Č.7

R: 03 Zdravotní instalace

P.č-Čísĺq potožky Název poiožky
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721177103R00 Potrubí třívrstvé sAně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená
minerálnimi látkami, vnitřní vrstva z pp, hlasitost 17 dB, vnější průměr D50 mm. tloušťka stěny
2,0 mm, ON 50
včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci.

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1 040,24

m 2,00000 ,. - 453,00 906,00
. . . .

2 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 5,00000j. 23,00 115 ool
3 601022141R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,10400 . 185,00 19,24

·
. · rDíl: 722 Vnitřní vodovod ' 2 830,57

4 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek Éávitových přes dn 25 do on 40 m 4,00000 70,00 280,00
5 722174212R00 Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm m 8,00000 ' . 75,CO 600,00
6 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 345,00 345,00
7 722181212R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z Pěnového polyetylenu, tloušťka stěny g mm, d 6 m 8,00000 70,00 560,00

mm
8 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí do DN 80 m 8,00000 30,00 240,00
9 286143001R trubka vícevrstvá PP-RCT: AL: PP-R: hladká: PN 20, da = 21,8 mm: di = 14,4 mm: s = 2,80 mm: m 8,00000 67,00 536.00

použiti pro otopné systémy, vodovody; teplota média max. 60 "C
10 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,41600 648,00 269,57

0 .

bO m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy obiektu

voaorovne Clo 50 m

Díl: 723 Vnitřní pPYňovod 11 651,19
11 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do on 50 m 12,00000 117,00 1 404 00
12 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované'· chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 2,00000 309,00 618 00
13 723163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm. s 1,0 mm, pájeni pomoci kapilárních m 12,00000 346,00 4 152.00

pájecích tvarovek
Y . W .

včetne tvarovek, bez zednických výpomoci,
14 723190901R00 Opravy plynovodniho potrubí doplňkové práce kus 2,00000 30,00 60,00

uzavření nebo otevřeni plynového potrubí při opravách
15 723190907R00 Opravy pIynovodniho potrubí doplňkové práce m 12,00000 25,00 300,00

odvzdušněni a napuštění plynového polrubi
16 723120815R1 Repaše stávajiciho plynového sporáki soubor 1,00000 3 500,00 3 500,03
17 19632978R oblouk 90 °; měd: spoj pájený-s konci na vnitřní i vnější pájeni: 15 mm kus 6.00000 5,00 30,00
18 55113406.AR kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnější x vnitřní Závit; pro plyn; PN 35: 1 ": kus 2,00000 b 565,00 1 130,00

ovládáni vrtulka
19 55113411.AR kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1/2 °°: kus 1,00000 ' 324,00 324,00

ovládáni vrtulka
20 998723102R00 Přesun hmot prO vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m t 0,21310 625,00 133 is

. m . X ^voaorovneao>um

Díl: 725 Zařizovací předměty 12 859,38
21 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 210,(10 210 00
22 725013163ROO Klozetové misy kombinované, bilě, hluboké splachováni, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka soubor 1,00000 6 250,00 6 250.00

360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm
23 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná: výtok spodní: rozteč 80 až 120 mm: ovládáni kus 1,00000 2 144,00 2 144,00

pákové; povrch chrom: ramínko kulaté ústi, otočné: 200 mm: kartuše s regulaci teploty, včetně
dodávky mateňálu

24 725820801R00 Demontáž baterii nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 80,00 160,00
25 725835113RTO Baterie vanová nástěnná, ruční ovládáni včetně přislušentsvi, základni, včetně dodávky materiálu soubor 1.00000 .2 035,00 2 035,(J(J

26 725850800R00 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzi kus 2,00000 · , 20,00 40,00
27 725860107R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty (J 40 mm: pro umyvadla: plast. mosaz, kus 1,00000 . 215,00 215,00

včetně dodávky materiálu
. .28 725860201RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4": pro dřezy, PP: kus 1,00000 420,00 420,00

přislušenstvi přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu ...,
29 725860213R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4": pro umyvadla: PP: kus 1,00000 .346,00 346.00

přislušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu ,r , ,

30 725220R01 Roháčky ks 5,00000 71,00 355,00
31 725860168RQ01 Zápachová uzávěrka pro pračky Alcaplast APS3 kus 1,00000 . 204,00 204,00
32 725860169R0011 Zápachová uzávěrka pro vany kus 1,00000 251,(10 251,00
33 998725102R00 Přesun hmot pro zaňzovaci předměty v objektech výšky do 12 m t 0.32490 706,00 229,38

ÍL .J ^ _ -
vQ(jgrc}vneaojum

Celkem ' 28 381,38
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