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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 OD Praha 4, IČ: 604 98 021,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem 'Bacíkem
(dále jen ,.objednatel")

a

Kvarta spol. s r.o.
zapsaná v OR, vedená u KS v Hradci Králové ,oddíl C, vložka 134,

IČ: 135 82 747, DIČ:CZ13582747, se sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň,

zastoupená I).
(jako ,,zMtouitel 'j

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občmnský
zákcník, v platnCm mění, tuto:

smlouvu o dílo

Cl i.
Předmět smlouvy a specifikace

l. Předmčtcm této smlouvy je závazek Zhotovitcle (na sL)líj náklad, nebezpečí a s
potřebnou péa provCst pro objednatele ,,stavební úpravy hygienického zařízení
bytu č. l v LAS jaroměř" (dále tCŽ ,,dlb").

2. Specifikace díla:
a) Vybourání vnitřních příček, dveří a nášlapných vrstev podlah v dotčených

místnostech a postavení nových příček, výměnu vnitřních dveří a položení riové
podlahové krytiny.

b) Odstranění stávajícího sanitárního vybavení a usazení nových zařizovacích
předmětů (wc, sprchový kout, umyvadlo, zrcadlo atd.).

c) Provedeni nových rozvodů kanalizace a vodovodu, včetně elektroAnstalace.
(Rozsah dodávek a prací a způsob provedení je stanoven projektovou dokumentací a
výkazem výměr zpracovaným Architektonicko projektoyým ateliérem ApA Vamberk s.r.o.,
Smetanovo nábřeží 180, 577 54 Vamberk, která je souČástí komplemí dokumentace VZ
zveřejněné na pro/ílu objednatele).

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a @ůsobem dle specihkace
objednatele (oiZ »Podmínky ueřejné zakázky" uvedenC ve výzvě k podání cenové
nabídky a v rozsahu položkového rozpočtu cenové nabídky zhotovitele ze dne
5.6.2019, který je jako příloha č. ĺ nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje a dokládá odbornost, resp. oprávnění vykonávat činnost dle
odst. l v souladu s příslušným právními předpisy.



5. Součástí díla je rovněž zajištění a předání všech dokladů potřebných k řádnému
užívání díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a příslušnými
technickými normami, doklady o provedcné likvidaci odpadů apod.).

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílc za dále sjednaných podmínek od zhotovitele
převzít a zaplatit za něj níže specifikovanou cenu v souladu s veřeinou zakázkou č.
J.: UT-I4725/2019.

ČI. II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od účinnosti tCtO
smlouvy.

2. Místo plněni díla: Inteýrační azylové středisko Jaroměř - Kracíkova c.p.18, 551 02
jaroměř-josefov, p. Petr Kukula, m

ČI. III.
Cena díla a platební podmínky

]. Cena za předmět smlouvy dle nabídky činí 269.696,-KČ bez DPH, včetně DPH
326.332,-KČ (s1ovy:třistadvacetšesttisíctřistatHcetdvě_koruny_českC). (zhobuitel ,,je
plátce DPH)

2. Celková cena díla dle odst. 1 je pevná a nejvyšší, a obsahuje veškcrC náklady
zhotovitele.

3. Cenu uhradí objednatcl na základě faktury vystavené zhotovitelem, po převzetí díla
objednatelem, která bude doložena soupisem provedených prací a dodávek
odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem objednatele.

4, Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, dle platných předpisů.
Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručeni objednateli na
fakturační adresu: Spráua uprchlických zařízení Ministerstua unitra, P.O.BOX 110,
143 OO Praha 4.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude
obsahovat některou z náležitostí dle odst. 3. a 4. nebo v níž bude některá z těchto
náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury objednatel není
v prodlení s úhradou, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová
lhůta její splatnosti 21 dnů.

6. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele.

ČI. IV.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu
odpovídajícím požadavku objcdnatele a v souladu s příslušnými právními předpisy,
technickými normami a I)odmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy.
Zhotovit.el se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení SVC veškeré odbornC péče
a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností.

2. Objednatel vykonává dozor zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle
technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky aištěnc v průběhu
prací neprodleně upozorní zhotovitele.

3. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný
zástupce zhotovitele není dosážiteh1ý a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla,
život nebe zdraví osob pracujících na díle, nebo prcvádí-li zhotovitel dílo vadně, v
rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4. Zhotovitel je povinen při prováděni prací respektovat požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s näřízenhn vlády č. 591/2006 Sb., q
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném mění. použije-li zhotovitel k provádění díla třetí osoby, je
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povinen zajistit, aby tyto osoby byly odborně způsobilé k činnostem souvisejícím s
prováděním díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních
zaměstnanců nalézajících se v místě provádění díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele, nczprosti-li ho
objednatel této povinnosti.

ČI. V.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem
předávací protokol, ve kterém bude Zhodnocena jakost provedených prací, soupis
případně ziištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných
právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady.
V závěru protokolu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z
jakých důvodů dílo odmítá převzít. Předávací protokol podepíší obč smluvní strany,
čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v protokdu uvedených, považuji za
dohodnuté, pokud některá ze smluvních strm v protokolu neuvede, že s určitými
body protokolu nesouhlasí.

2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého
termínu plnění

3. Va.dou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
t.outo smlouvou, technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti nabídce zhotovitele.

4. V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro včci technické a pro
převzetí díla na stranč cbjednatele: p. Ivan Slezák, t Ing. M.
Venclová, a na straně zhotovitele: p. p

.

ČI. VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle tCto smlouvy a dále podle
obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v dDbě
předání.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, přičemž záruční doba na

provedené dílo činí 60 mčsíců. Záruční doba počíná dnem předání a převzetí díla.
4. V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost

bezplatně vady odstranit.
5. Objednatel se zavazuje, žc případnou reklamaci uplatní bez zbytečnCho odkladu po

jejím aištěrlí písemnč doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele
uvedenou v záhlaví tCto smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se
jedná a jakým způsobcm se vada projevuje.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamovanC vady v co
nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele,
nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez
zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění
reklamované vady.

8. Není-ii výše stanoveno jinak, pcužijí se při stanovení práv a povinností z
odpovědnosti za vady příslušňá ustanoveni občanského zákoníku.

ČI. VII.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

I. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v terminu dle ČI. u,
odst. l. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
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výši O,U5 % z cclkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až
do řádného dokončení a předáni díla.

2. Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5OO,-Kč za každý den
prodlení s odstraňováním vad díla (viz ČI. VI. odst. 6).

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. Nezaplatí-li objednatel faktum včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do lO kalendářních dnů ode dne
jejich písemného uplatněni.

6. Objednatel jc oprávněn od tCto smlouvy odstoupit v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,
b) zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
c) dílo neplní kvantitativní a kvajitativni požadavky.

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude
s úhradou faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dnů.

8. ?dstoupcni od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany
ormou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé sniluvri

straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat,
má se za to, že doporučený dopis o odstoupcní byl doručen pátým dnem od podání
tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámeni druhé smluvní straně.

ČI. VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platnosti oňginálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní
strany řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák.

3. Doručovacijm adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke zmčně adresy došlo,
povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na
aktuální adresy.

4. V případě nesplnčrú této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně
uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce
doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateH
poštovních služeb.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a
: tímto obsahem souhlasí, což niže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

(3. Zato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteíých smluv, uveřejňování
tčchto smluv a o registru smluv.

7. V případě, že při plněni této smlouvy přijde zhotovitel do styku s osobními údaji
objednatele, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tčchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ynařízeni") a souvisejícími vnitrostátními
předpisy.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednáte! jakožto správce v scuvisiosú s uzavíráním
smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy nakládá s jeho osobními údaji podle
nařízeni a vnitrostátmch předpisů. ZejmCna se jedná o identúíkační
a adresní údaje. Objednatel zpracovává osobní údaje zhotovitele bez potřeby
souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. Pcdrobné informace
o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách

l
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www.suz.cz, připadn.ě je možno t) ně zažádat
či písemně na adrese uvedené v záhlaví

9. Povinnost dle odst. 7. platí bez ohledu na ukončení
V případě porušení povinnosti zhotovitel odpovídá za
vzniklou.

elektronicky na adrese
smlouvy.
účinnosti této snilouyy.
škodu tímto porušením

1O.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním
registru smluv. Zveřejnčrú provede Správa
(objednatel).

11.Veškeré dodatky k této smlouvě budou
pořadovými čísly a podepsány statutárními

smlouvy v registru smluv, dle zákona o
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

provedeny v písemnC formě, označeny
orgány smluvních stran.

Příloha č. l. Cenová nabídka (pokžkový rozpočet) zhotovitele

dne .Ľ..Ĺ'2O19

i
4^ "í'""et . Pavel Bacik

tel SUZ MV
(objedncíteĹ)

V eLceu" dne<Láj2019

je natel

rKošťál= řoditdé
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KAPITULACE STAVBY
,·, Le/002/2019

,avba: JAS Jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

KSO:
Místo: jaroměř - jQsefQv

Zadavatel:
Správa uprchl.zařizenÍ MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč:
Kvarta spoI.s r.o. Dolní 222 Choceň

Projektant:
ApA Vamberk, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2019

lč: 60498021
DIČ:

lC: 13582747
DIČ: CZ13582747

lC: 64255727
DIČ: CZ64255727

ic:
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně · Základ daně
DPH základní 21,00% 269 396,00

snížená 15,00% 0,00

Ceria s ??H v CZK

269 596,00

výše daně
56 636,00

0,0C

326 332,00

Ptcjektant Zpracovateš

Datum a podpis: Razítko

O6jôáiíaGäiái" "

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: . ,, , RazitkQ

Uchazeč

Oatumapod,i,.

ÍL

Ra,itko

Strarl& 1 z 2
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KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

j; Le/002/2019

,tavba: IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

jaroměř - Josefov

Správa uprchl.zařizení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12
Kvarta spol.s r.o. DolnI 222 Chooeň

Datum:

projeklaňt:
Zpracovatel:

popis

Náklady z rozpočtů

01 Stavební úpravy
02 E|ektrojnstalace
04 Ústřední vytápění
03 Zdravotně technické instalace

05.06.2019

ApA Varnberk, S.ľ.O.
I

Cena bez DPH [CZK] Cena s dph [czŕq ,

269 696,00 326 332,20

157 860,00 191 011,00
13175,00 15 942,00
34 424,00 41 653,00
64 237,00 77 727,00

Strana Z z 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. t

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: jaroměř - Josefov

Zadavatel:
Správa uprchLzařízení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč:
Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

Projektant:
ApA Vamberk, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 157 860,00

snížená 0,0C

|Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 05.06.2019

ľč: 60498021
DIČ:

lČ: 13582747
DIČ: CZ13582747

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

lČ:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Y CZK

157 860,00

výše daně
33 ?51,ÔC

0,00

191 011,00

Projektant Zpraco'Éiate:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " '" " "" Uchazeč

Datum a podpis: Razítko . . ., Datum a .p,odpis: Razítko

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS Jaroměř- stavební úpravy hygienického zařízeni bytu č. 1

objekt:
01 - Stavební úpravy

Místo: jaroměř - josefov

Zadavatel: Správa uprchl.zařfzení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč: Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

"m

l

Datum: 05.06.2019

Projektant: ApA Vamberk,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletnl konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - PDesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - lzoiace proti vodě, vlhkosti a plynům

766 - Konstrukce truhlářSké

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokonč(jvac[ práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže techndogických zařízení

157 859,82

80 510,24

14 080,82
37 216,36
11 003,06
12 274,11

5 935,89
72 349,58

20 121,35

19 497,34

6 414,42

3 896,40

12 835,63

348,72

9 235,72

5 000,00
5 000,00
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UPIŠ PRACÍ

avba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

)biekt:
01 - Sta'tební úpravy

Aísto: jaroměř - josefov

tadavatel: Správa uprchl.zaňzení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

jchazeč: Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

. ApA Vamberk,Projektant:
s.r.o.
I

Zpracovatel:

"Č Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 157 859,82

d HSV Práce a dodávky HSV 80 510,24
d 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 080,82Zdivo nosné z cihe|'p|ných IIcových dl 290 mm p60 na1 l K 311232014

. . . . . · m3 0,384 18 500,00 7 1O4,(X)jMVC včetne SRarovanj ,
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel Hcových včetně spárwáni pevnDsti

PP P 60. na maltu MVC dl. 290 mm (česlqý formát 290X140X65 mm) plných

Příčka zvukově izoiačrii'z ci6ei POROTHERM 11,5
2 K 342244311.WNR j- m2 9,910 648,62 6 427,82AKU Profi P15 na tenkovrstvou maltu tlo' sťky 115 mm

PP Příčka zvukově izolačni z cihel POROŤHERŇ"Ĺ 1,5'ÄKU Pmň P15 natenkovrstvou maltlj tbušľky 115 mm ..,.
3 ! K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus , . 1,OOO| 549,00j 549,00

Překlady ploché prefabrikované z pórobetcmlj osazené do tenkého
maltového loŽe, včetně slepenl dvou překladů vedle sebe po celé délce

PP boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu

do 1200 mm

d 6 úpravy povrchů, podlahy a ôsazovár!í výplni . ., 37 216,36penetračnĹ disperzní nátěr vnltřníc"h"stěn nanášený '
4 K 612131121 " . . m2 23,055 50,10 1 155,06ručne'" Podkladní a spojovací vrstva vnŕtihich omitäňých pbch "penetrace

P? akrygt-si|ikonQuá nanášená mčně stěn

' "otaženi vnitřních stěn sklovláknifým pletivem
5 i X 612142001 _ " . . . m2 23,055 196,00 4 518,78vtlacenym do tenkovrstvé hmoty . .. , .....

pp potu.erlj vríitřňich ploch pletivem v ploše nebo pruzích, ria pInempodkladu 8k|ov|áknitým vtlačením do tmelu Stěij
Ĺ 'potaženl vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

6 X 612311131 ' m2 23,055 110,00 2 536,05
'"" =rii vnilřnich ploch štukem tloušťky do 3 mm ECis|ých konstrukci

pp 6:rava vnitřní vápenocementové štuhÔvé omítky stěn v

7 ' X 612325422 l m2 71,286 168,00 11 976,05rozsahu plechy do 30%
Oprava vápenocementové omítky vnithiich ploch Štukové dvouvrsNé,

PF doušt'ky do 20 mm a tbuštky štuku do 3 mm stěn, v rozgahu
opravované plochy přes 10 do 30%
Oprava vnitřní vápenocementové šĹŮ'kové omítky

8 i K 611325422 . ,6 m2 21,957i 201,00 4 413,36stropu v rozsahu p|Qchy do 30'
Oprava vájjenocementové omítk¥ vnitMlch ploch štukově dvÔinňivé,

pp tloušťky do 20 mm a tlouŠťky štuku do 3 mm Mropů, v rozsahu
opraý'ované plochy přes 10 do 30%
Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepicl "'

9 K 619991011 . m2 19,700 35,20 693,44paskou
"pp Zäkiiiävr1"Ŕřr1ich ploch před znečištěním včebiě pozdějĹŇÔ'odkryti ' '

kQnstrukcí.a prvků obakmim fólii a pře|epenim páskou ..
10 "K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou i m 8,200| 4,49 36,82

pp Zakryti vnitřních pbcÍĹ pĚd' znéčištěnim včetně pozdějšího odkryti rámůoken a dveří, keramických soklů oblepenfm mdIGkou páskou

11 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý c25 ti do 50 mm m2 i 8,338 . . .._, . , 345,00 2 876,61
pp ' Potěr ceinajfový samonivelačni I.itý tř. c 25, ti, přěs 45 do 50 mm

Příplatek k mazariiňě ĹĹdo 80 mm za přehlazení
12 K 631319011 m3 ; 0,617 814,00 502,24povrchu

pp Příplatek k cenám mazaňiň 'za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,mazanina ti. přes 50 do 80 mm
Příplatek k mäzanině ti do 80 mm za stržení povrchu '

13 K j631319171 . . . . . m3 0,617' 247,00 152,40spodní vrstvy před .vlozením výztuze
Příplatek k cenám rňazanin za stržení povrchu spQdní vrstvy mazaniny

pp latí před vložením výztuže nebo pletiva pro u. obou vrstev mazaniny
přes 50 do 80 mm
Příplatek k cementovému samonjve]ačnímu litému

14 K 632451292 . - . n'2 : 41,690, 30,50 1 271,55poteru C25 zkd 5 mm Elousťky pres 50 mm, .
Potěr cemerdový salnonNe|ačrú litý Připfatek k cenám za každých

PP dalších iz,apočatých 5 mm tlôuštky přes 5Qmm tř. C 25

15 k 631362021 ivýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari .,..., t 0,020 31,400,00 , 628,00
""" 'ěě' ' výztuž mazanin zď svařbvariých šiti z drátů typu KAR¶
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PČ Typ Kód

16'j K "642942611

PP

17| M 55331415

PP
I
I 18 K R4

PP

D 9
19 K |949101111

PP

20 K 962032432

PP

21 K 964011211

PP

22 K 965043341

PP

23 K 965049111

PP

24 K 965081223

PP

25 K 968072455

PP .

26 X 978059541

PP

27 K 952901111

PP

D 997
28 K 997013213

PP

29 K 997013501

PP

30 K 997013509

PP

31 K 997013831

PP

D 998
32j K 998018002

PP

W
,

Popis MJ Množství Jména [CZK]

Cena celkem [CZKĹ r

OsazováM zárubni nebo rámů dveÍŘch kovových do ' kus 1,000 334,00 334,00
2,5 m2 na montážní pěnu
Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z
ůheIMků bez dveřhich Wdel na montážni pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 150 900 kus 1,000 1 370,00 1 370,00
evá,pravá

zánheň ocdová pro pómbetôn s drážkmi 150 ElC0 1evá,pravá
D"M distanční plastová jiSta DUALFIX 35 pro spodní m 15,840 300,00 4 752,00
sItě
D'M distanční plastová lišta DUALFIX 35 pro spodnl sItě

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 11 003,06
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 102,050 43,20 4 408,56
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemnlch staveb pro zatížení
do 150 Nhn2. o výšce ľešeňové podlahy do 1,9 m
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 , "3 1,374 517,00 710,36
BounAní zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo
tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo
vápencmmentovou, objemu přes 1 m
Vybouráni Zb překladů prefabrikovaných d.l do 3 m m3 0,027 · 3 780,00 - 102,06
hmotnosti do 50 kg/m
Výbouráni že|ezobetDnových prefabrikovaných překladů uložených ve
zdřvu, délky do 3 m, hmctnosfi do 50 kq/m
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem ti do 100 mm PI přes 4 m2 m3 0,562 2 500,00 " 1 405,00
Bouráni mazaNn betonwých s potěrem nebo temcern !1. do 100 rnm,
pďodiy přěs 4 m2
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bourání m3 0,562 1 320,00 741,84
mazanin se svařovanou sítí ti do 100 mm
Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bouráni nmanin bexmových se
svařovanou sřtf, ti. do 100 mm
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo m2 8,166 81,70 667,16
xylolitových ti přes 10 mm plochy přes 1 m2
Bouráni podlah z dlaždic bez pQdbadnjhQ lože nebo mazaniňy,
s jakcukoliv výplni spár keramických nebo xyblitových tL přes 10 mm
plochy přes 1 m2
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2 1,414 257,00 363,40
Vybouráni kovových rámů oken s kňdly, dveřnIch zárubri j, vrat, stěn,
nstění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
obkládaček plochý přes 1 m2 m2 10,533 82,00 863,71
Odsekání obkladů stěn vč€mě cWčenÍpQdkladni omítky až na zdivo z
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přěs 1 m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výš'e m2 ' 20,410 85,30 1 740,97
podlaží do 4 m
Vyčištění budov nebo objekdů přécl předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výstavby, svěHé výšky podlaži do 4 m

Přesun sutě 12 274,11
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot p'o t 4,380 1 280,00 5 606,40
budow v do 12 m ručně
VňiWsfávenMni doprava suti a vybouraných hmot vodomvně do 50 m
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do
12 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 4,380 215,00 941,70
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a yybouraných hmot na sk|ádkj nebo mezisHádku se
složením, na vzdálenost do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 86,300 9,35 806,91
ZKD 1 km přes 1 km
odvaz sufi a \M)oLKarrých hmot na skládku nebo rneziskláaku se
s1Qenim, na vzc|áknogt Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km
přěs 1 km
Poplatek za uložení ria skládce (skládkovné) t 4,315 1 140,00 4 919,10
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
Poplatek za ubženi stavanfho odpadu m skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatřiděnéhQ dej Katäagu odpadů
pod kódem 170 904

Přesun hmot 5 935,89
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,253 1 130,00 5 935,89
Pksm hmot µro budovy občamké výstavW, bycHení. výrobu a s|užby
njčnř - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálemst do ICQ m
pro budovy s jakoukoliv Rosnou kQn$trukci výšky přěs 6 do 12 m

D PSV

D 711
33 K 711191201

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydro izolační
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

72 349,58
20 121,35

l

m2 i 8,338 203,10 1 693,45
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m
Typ Kód

PP

34 M 58581210R1
PP

35 ! K 711192102

PP

36 K 711192202

PP

37 M 58581210
PP

38 K 711199101

PP

39 M 28355020
PP

40 K 711199102 .

PP

41 M 59054004

PP

42 K 998711202

PP

D 766
43 K 766662811

PP

44 K 766691914

PP

45 K 766660001

PP

46 M 61140064R
PP

47 K 7S6660723R
PP

48 K 766660721R
PP

49 M 55147060R
PP

50 M M6116DD
PP

51 K 998766202

Cena celkem [CZK]

5 102,82 l

1 999,20'

1 396,88

6459,62

l 060,29

884,10

173,04

726,00

525,95

19 497,34
35,64

23,24

601,50

8 000,00

5 000,00

2 000,00

3 000,00

PP

D 771
52 K 771121011

PP

53 K 771574112

PP

54 M LSS.TAA35069
PP

55 K 771577111

PP

56 K 771474113

Popis MJ Množství j.cena [CZK]

Provedeni izolace proti zemní vlNcosti hydroizdačni stěrkou na ploše
vodcmvné v Gvouvrstvá na betonu
stěrka hytimizo/ačn/ pružná vodotěsná na beton kg 28,349 180,00!
stěrka hydmizdačnř ptužná
Provedení izolace proti zemnl vlhkosti hydroizo1ačnl

. . . . m2 13,125 152,32stěrkou svisle na zdivu, 1 vrstva
Provedeni izolace proú zemni vlhkcdi hydroizolačni stěrkou na piQšě
svislé S jednwrstvá m zdivu
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační

. . . . m2 4,830 289,21stěrkou sv|s|e na zdivu, 2 vrstvy
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizoíační stěrkou na ploše
svislé S dvouvr3tvá na zdivu

stěnka hydmZo/ačni pružná kg . 47,849 135,00
stčrka hydroizcďační pružná
Provedeni těsnÍcÍho pásu do spoje dilatační nebo l

. . . m 21,050 50,37stycne spáry podlaha, stenv
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizalačni stěrkQlj doplňků
vcdotěsné těsnicí páskY pm dilá1ačni a styčné sj'áy

páska pružná těsn/c/ hydmizo/ačn/ š do 85mm m 21,050 42,00
páska pružná těsnicí hydroizolační š do 85mm
Provedení tě$nÍcího koutu pro vnější nebo vnitřní roh kus 6,000 28,84spary pod|aha - stěna
Provedeni izolace prútí zemní vlhkosti hydroizolační stěňccju doplňků
vodotěmé těsnícl Pá% m vnějšl a vMňl roh
páska pmžná těsn/ci hydroizo/ačnf-mh kus 6,000 121,00
páska pružná těsnící hydroizolačni-roh
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti

. . % 195,000 3,21a plynům v objekt# v do 12 m
Přesim hmot pco izolace pruú vodě, vHcosti a plynům stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky piěs 6 do 12 in

Konstrukce truhlářské
Demontáž dveřhích prahů u dveň jednokřídlových kus 1,000 35,64
Demontáž dveňnich konswkci k opětovnému použití pTahů dveří
iednokříd|ových
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných kffdel dveří pI do 2 kus 1,000 23,24m2
Ostatní práce vyvěšeni Mx) zavěšeni křídel ä případným uhženiín a
opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn dřevěných
dveřních, plochy do 2 m2
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křldbvých š přes

. . kus 1,000 601,500,8 m do ocelove zárubne
MOMáŽ dvähich křídel ®evěných nebo plastových oteviravých do
ocelové zátubně povrchově upravených jedrtokňdfo"ých, šířky do 800

mm
dveib plastové jednokň"d/ové m2 2,000 4 000,00
dveře pIasbové bdkonové iednokř[dkyvé s bočním pevným dbm a
nadsvě¶ikcm tmkk)

D+M dveřnlho kování vC. WC zámku kpl 1,000 5 000,00
Montáž dveřních doplňků dveřřňho inteňérQvého lůžka
pMjp[echu
Montáž nerezového madla kus 2,000 1 000,00
Montáž dveřhich doplňků kkpačky dveíhfho křídla

Madlo ZTPjednostranně nerez kus 2,000 1 500,00
madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 550mm

D+M dve/h/ doraz na zem 25x30mm kus 1,000 50ť),OO
cmeřnkk= na zem 25x3omm
Pňesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v ·1 312,000 1,08 '
obĹektech v do 12 m "
Přesun hmot pro konstrukce tmhlářšké stanovený píocentnl sazbou (%)
z ceny vndorovná dopravní vzdäenost do 50 m v Qkbjektea výšky piěs
6Go12m

Podlahy z dlaždic
Nátěr penetrační na podlahu m2 7,528 52,00
Pňµava poädaju PM µoveden5m dlažby nátěr penetrečrii na podlahu

Montáž podlah keramických hladkých lepených
. . m2 7,528 274,34nex|bi|nlm lepidlem do 12 ksl m2

MontáŽ podlah z dlaždic keramických lepených fíexibihim lepidlem "
mabfbmiátwých hladkých přes g do 12 Kshn2
dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm m2 8,281 301,63
dlaždice šinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x g mm
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 7,528 10,73 ,m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidkm
Příplatek k cenám za plcCľu do 5 m2 jedmhě
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných nexibi]ni

m 3,700 88,96lepidIo v do 120 mm

500,00

336,96

6 414,42
391,46

2 C65,23

2497,80

80,78

b

329,15 '
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PČ Typ Kód

PP

57 M LSS. TSAS4061
PP

58 K )998771202

PP

D 775
59 K 775511411

PP

60 K 775511810R
PP

61 K 775511810R1
PP

62 K 998775202

b.

MJ Množ.,vi j.c,na,CZK, C.n.,e]k.m:ZK,

\

kus 7,000 150,® 1 050,®

°0 6,58 0,00

3 896,40

m2 0,900 1 609,33 1 448,40

m2 2,660 200,00 532,00

m 3,700 500,00 1 850,00

% 55,000 1,-20 66,00

PP

D 781
63 K 781495111

PP

64 K 781474115

PP
!65 M 59761039

PP

66 K 781494511
PP

67 K 781495115
PP

68 K 998781202

Popis
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených nexibjíním lepidlem
rovných. výšky přěs 90 do 120 mm

sokl TAURUS GRANIT, 598X 95x 10 mm
sold TAURUS GRANIT, 598 X95 x 10 mm
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 12 m
Pňesun Mot pro podlahy z dfažd"c stmovený p{Dcentni sazbou (96) z
ceny vodomvná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přěs b
do 12 m

Podlahý skládané
Podlahy z vlysů, ti do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300
mm, dub I
pod|am vlysové masívni lepené íybinový, řemenwý, průpletový vzor
s úndenlm a broušením, bez povrchové úpravy a dištování z vlysů ú.
do 22 mm šilky přěs 40 do 50 mm, délky přies 240 do 300 mm dub, L'iäa
l
Demontáž podlah vlysových s lištami
Demontáž podlah v)ysových s lištaml přbQených

Olištováni vlysových podlah
Demontáž podlah vlysových s lištami pňbňených
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v
objektech v do 12 m "
Přésun hmot pro pQd|ahy skládané stanovený pFQcentnľ sazbou (%) z
ceny vodorovná dopravní VZdálenost dQ 50 m v objektech výšky přes 6
do12m

Dokončovací práce - obklady
Penetrace podkladu vnitřních obkladů
Ostatní prvky ostatM práce penetrae podkladu
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
Montáž obkladů vNtMích stěn z dlaždic k=mjck!= lepených Mxibilnim
lepidlem mal&mátovYch Nadkých přěs 22 do 25 ks/m2
obklad keramický hladký pRs 22 do 25kUn2
obklad kemkký hladký přes 22 do 25ks/m2

Plastové profily ukončovací lepené flexiMním lepidlem
Ostalni prvky mo'vé prufily ukončovací a dilatační lepené flexibihľm
lepidlem ukcmčDUací
Spárování vnitřních obkladů silikonem
QstaÉnÍ prvky ostatní práce spáruváni silikonem
Přesun hmot procentní pro obklady kemmické v
obiektech v do 12 m
Pře$uR hmot pro obklady kerařnické stanovený procentní sazbou (%) z
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v oYeKech výšky pře 6
do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

, konstrukci
Zädadni nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný synt&cký
Kíycí jednoná$obný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní

Dokončovací práce - malby a tapet'y
Oškrabání malby v mfsnostech výšky do 3,80 m
Oškrabáni malby y mistnosNch výšky do 3,80 m
Základní akrylátová jednonásobná penetmce podkladu
v místnostech výšky do 3,80m
Penetrace podkladu jednonásotx)á základni akrýátová v mistnostech
výšky do 3,80 m
Dvojnásobné bílé malby ze $měsj za mokra středně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
Malby z ma]r5kých směsi «ě^jvzdomých za mokra dvojnásobné, br¥
za mokra otěruvzdorné střédně v místnostech výšky do 3,80 m

Práce a dodávky M
Montáže techno|ogických zařízení
D"M požárního hlásiče
Montáž ústředny pro autonomní s&močinný hadci systém ASHS

Napojení VZT potrubí na stávajid dn 100
Montáž údředny pro autor.omnř samočinný haskí systém ASHS

12 835,63
: m2 17,904 41,27 738,90

m2 17,904 344,14 6 161,48

m2 19,694 194,00 3 820,64

m 8,550 85,87 734,19

m 25,350 37,97 962,54

% 124,000 3,37 417,88

PP

D 783
69 K 783314101

PP

l 70 K 783317101
0

PP

D 784
71 ! K 784121001

PP

72 K 784181101

PP

73 K 784211121

PP

D M

D 22-M
74 K 220332001R1

PP

75 K 220332001R2
PP

348,72

m2 1,890 92,44 174,71

m2 1,890 92,07 174,01

9 235,72
m2 93,243 26,51 2 471,87

m2 93,243 13,83 1 289,55

m2 93,243 58,71 5 474,30

5 000,00
5 000,00

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

, kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízeni bytu č. 1

objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: jaroměř - Josefov

Zadavatel:
Správa uprchLzařízeni MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč:
Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

P rojektant:
ApA Vamberk, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2019

IC: 60498021
DIČ:

IČ: 13582747
DIČ: CZ13582747

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

lČ:
DIČ:

č?ňä bez DPF! 13 175,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 13 175,00 21,00% 2 767,00

snížená 0,00 15,00% 0,(J(J

Cena s DPH v CZK ť5 942,00

Projektatnt Zpracoiiateí

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

:56jednavatel Uchazeč

Datum a podpis: . . . ,,, Razítko .Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1AS jaroměř- stavební úpravy hygienického zařízeni bytu Č. 1

objekt:
02 - Elektroinstalace

Místo: Jaroměř - josefov

Zadavatel: Správa uprchl.zařizenl MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč: Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

ApA Vamberk,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud .

13175,26

13 175,26

13175,26
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,UPIS PRACÍ

avba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

)bjekt:
02 - Elektroinstalace

Msto: jaroměř - josefov

tadavatel: Správa uprchl.zařizeni MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

jchazeč: Kvarta spoI.s r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

ApA Vamberk,
Projektant:

s.r.o.
IZpracovatel:

"Č Typ Kód Popis MJ Mlnožství

Yáklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodáyky PSV

[j 741 .. Elektroinstalace - silnoproudMontáž vodič'Cu izolovaný plný a laŘěný žíla 0,35-6 '
1 i K 741120001 ; m 10,000mm2 pod omítku (CY)

pp Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených podomítku plnýdi a [ar!ěných..(CY), průřezu žily 0,35 až 6 mřr!2

2 M j34140826 " vodič sí7ový s Cu jádrem 6mm2 m 10,000
pp vodič $ibvý s Cli jádrem 6mm2

!'Montáž kabel Cle plný kulatý'ÉĹla 3x1,5 až 6 mm2 m i 45.000
3 K 741122611 uložený pevně (CYKY)

. .Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných
pp kulatých nebo bmhalôgenových (CVKY) počtu a průřezu žil :3x1,5 až 6

mm2

4 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 K\/ 3x1,5mm2 m 30,00G
' pp ' kabel silový s Cu jádrem 1 KV 3x1.5mm2 ., .

5 ' mJ34111036 kabel si/cmi S Cu/ádrem 1 KV 3x2,5mm2 ,J m 15,000
pp" ' kabel silový s Cu jádrem 1 KV 3x2,5mm2

íjkončenl kabelů 13x1,5 až 4 mm2 smršťovací
6 i K j741132103 . . . . kus 3,000zaklopkou nebo paskem bez letovanÉ

pp '
UkonóeM kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapójcnim bez
letováni, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mrn2

7 K 7412105R Úprava stávajkľho rozváděče kus 1,000
MonÉi'ž rozváděčů pro dozorny a veKny bez zapojeni vodičů

PP mozaikových úprava a vµuvnán1 mozaiky
Montáž vypínač násEěnný 1-jědnopó|ový pmsířédI '

8 K ;741310001 . kus 1,000normalní
Mor.Eáž spínačů jedno nebo dttoupĎ1Qvjích nástěrmých se zapojením

PP vodičů, pro prostředí normáhi vypínačů, řazení 1jednopólových

9 M 34535512 ,spínačjednopólový ida bílý l kus 1,000
pp spínač jednopólový ida bílý

. ,
Montärlvlaáač nástěnný 1/0-tlačÍtkävý zapMací

10 K 74131UCl1i kus 1,000prostWdl normalni
Montáž spirtačů jedno nebo dvoup6lových nástěňných zapojením

pp vodičů, pro prostřédi normálni ovladačů, řäzení 1/0-tlačitkových
zapinacía

11 M 34535802 ovladač zap/nac/ tlačítkový s oňentačnĹ'doutnavkou kus 1,000velkoplošný ida 3553-93280
ovladač zapínací tkčitkoyý 8 oňentační doljmavkou velknplošný IDA

PP
, 3553-93280

12 K 741320101 " Montáž jistič jednopólový riň do 25 A : kus 3,000
pp Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových rín cjq 25 A bez krytu

13 ! m" 35822107 jistič 1pó/ový-chamkteňstika b 6a kus 1,000
pp jisúč 1pó]Qvý-chardkterisb"ka B 6A .

1' '
14 M 135822109 ./fstiČ 1po/Qvy¢hamk/enstika B IDA ,. kus . 1,000

pp jistšč 1pólový-charakteris£ka B IDA
15 · m '358221'11 jistič 1pó/ový-charakteňstika b 16A

.
kus 1,000

"'pp jistič 1póIoý-charakteňstikz B 1(1a
,. _ . ,

16 , K 741321031 Montáž proljdovýGh chráničů čtyřpólových nn do 25 a kus ! _ .1,000
Montáž pmudových chráničů se zapojením vodičů čwřpó|ových rlr] do

PP 25 A bez krýlu

'" chránič pmudoÔý Zpó/ový 25A pmcoůn/ho proudu 0.03
17 M 35889206 A kus 1,000

pp chránič p!9!Ld9vý 4pólcmý 25a př?covrlÍho proudu 0,03 A

18 K 741370171 Montáž světlomet žárovkový . kus l 2,000
pp Montáž svítidel žámvkových se zapcjenim vodičů svěúometů 1 zdroj

19 M j348512R " sv/tid/o žárovkové do koupelny . kus 2,000
pp sväidlo žárovkové pro Äebczpečná prostředí, závěsné 1X20DW

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

13175,26

13 175,26

13 175,26
23,86 238,60I

12,60 126,00

34,37 1 546,65

ľ4,00 438,00

23,50 352,50!

56,87 200,61j

3 000,00' 3 0QC·,00

99,15 9§,15

54,30 64,30 ,

126,37 126,37

92,00 92,00

61,56 184,68

164,00 164,00

138,00 138,00

118,00 118,00

153,58 153,58

913,00 913,00

280,15 560,30

1 500,00 3 000,00
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jpč Typ Kód

, 20; K 751111012

PP

21 : M R1

Popis

Mtž vent do koupelny
MOMáŽ ventilábm axSálnlho nizkoflakého nástěmého základníM,
průměru přes 100 do 20C mm
nástěnný ventilátor odsávací /PX4 m50 mm se
zpětnou klapkou a časovým doběhem

MJ Množství j.cena [CZK]

Cenaceľkem[CZK} \

kus 1,000 159,52 159,52

ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

objekt:

24 - Ústřední vytápěr.í

KSO:
Místo: jaroměř - josefov

Zadavatel:
Správa uprchLzařízení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč:
Kvarta spol.s r.o. Dolní 222 Choceň

Projektant:
ApA Vamberk, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2019

lČ: 60498021
DIČ:

1¢: 13582747
DIČ: CZ13582747

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena 5 DPH

Základ daně
34 424,09

0,00

Y CZK

34 424,00

Sazba daně výše daně
21,00% 7 229,00
15,00% 0,00

41 $53,00

?7c·jektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5":jed"navatel Uchazeč

Datum a podpis:. Razítko . Datum a podpis: . .. . . Raz.í.tko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS Jaroměř- stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

Obiekt:
04 - Ústřední vytápění

Místo: Jaroměř - Josefov

Zadavatel: Správa uprchl.zaňzení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč: Kvarta spoI.s r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

p'ojektant: ApA Vamberk,
s,r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potµbí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
783 - Dokončovací práce - nátěry

34 423,56

34 423,56

15015,62
6 507,50

12 006,84
893,60
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)UPlS PRACÍ

.avba:
IAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízení bytu č. 1

jbjekt:
04 - Ústč[3dnÍ vyiápění

dísto: jaroměř - j03efov

Zadavatel:

jchazeč:

Správa uprchl.zařízenÍ MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Kvarta spoI.s r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

i ApA Vamberk,Pro ektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

"Č Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 733
1 . K 733110803

PP
2 ' K !733110806

PP

3 K j733111302
PP

4 l K 733111303

5 |': .733111304

PP

6 K 733113112

PP

7 K 733113113

PP

8 K '733190107

PP

9 K |733191924r

PP

1U K 733323104r

PP

11 K !733323105r
PP

12 K j733324361ř

PP

13 K 998733202

PP

D 734
14 K |734200811

PP

15 K |734200821
PP

16 K 734209103
PP

17 M .55124389

PP

18 M 55124393r

Práce a dodávky PSV

Ústředníyytápění rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 15 m ! 5,000
Demontáž potrubí z trubek ocelových záýibvých on do 15

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 15,000
Demontáž pQtrubi z trubek čmelových závčbových, on přes 15 d.9 32

Potrubí ocelové svařované běžné nIzkotlaké dn 10 [ m 2,000
Potrubí z Wbek ocebvých závřbäch svařovaných běžných
nízkotlakých dn 10
Potrubí ocelové svařované běžné nízkotlaké DN 15 m 9,000!
PotnĹbi z bubek ocelových závitových svařbvaných běžných
;1Ízkc!ůakých on 15
Potrubí ocelové svařované běžné nlzkotlaké DN 20 ' m 11,000
Potrubí z trubek ocelových závitových sväřMtaných běžných
nízkotlakých dn 20
Příplatek k porubl z trubek ocelových závitových za
zhotovení závitové oceloyé př'poikY [j'y 10 kus 2,000j
Potrubí z trubek ocelových závitcwých Příplatek k ceně za zhotoveni
přípojky z cKjelovÝch Kubek záv,itových on 10
Příplatek k porubi z tru'bek ocelových závitových za i l
zhotovení závitové ocelové Dř'pojky dn 15 , kus ! 4,000
PotmbIztrubek ooelových zäůii6vých Příplatek k ceně za .·hotoven1
přÍpQjky z oóelových trubek závitových on 15
Zkouška těsnosti potrubI clce[ové závltcvé do ON 40 m 22,000
Zkoušky těsnosli potrjbi, manžety prostupovó z Urubek Qcelových " '
zkoušky těsnosti potrubí (za pmvôzu) z Uubek ocelových závitových on
kgaření"odbočky, propojení na potrubí ocelové

kus . 4.000
svařoyané závitové DN 20
Opravy rozvodů pnttubi z trubek ocelových závitových rlom1an[cň'r
zesQených nayařer|[ odbočk¥ na stávající pcMubl, odbočka ON 2(J._
Topná zkouška systému ÚT hod 16,000

....PoUubÍ ztrubek plastových z PÉ 106sdr 11 8pojovaných
dektroWamvkami 0 32/3.0
Propláchnutí a napuštěni systému ÚT hod 8,000
PotrubĹ z trubek plastových z pe 100 SDR 11 spojovaných "'"'"
elektrotvarovkami 0 40/3,7
Vypuštění dotčených části systému ÚT hod ..,, 6,,000
Potrubí z trubek pjastovýai"pňpľatek" k cenám za potrubí vedené
v kDbelnách a skojovnách c'blímkcu kovovou 0 17/2,0
Přésun hmot procen'tní pro rozvody potrubí v objektech % 145,000
V do 12 m
Přesun hmot pro rozvMy'potmbi stanovený procentní sazbou z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v cibjektech výšky přes 6 do 12

m
Ústřed'mťěnl - a'matury

'íl tury zaviujve s jeurnm zavlterň cio us kus I 2,000|
i1/?
Demontáž armSyr.mvitwých s jedním závitem do G 1/2
bemontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 2,OOO|
Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

jMC'ntáŽ armatury závitově s jedním závitem G 1/2 kus
,.. ...

5,000'
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (ON 15)
kohout vypouštéc/ kulový, s hadicovou vývodkou a "" ' '

kus 2,000'zá.tkou, PN 10, T 110'C 1L2"
koh")ut vypouŠtěcí Kulový, s hadicovou vývodkou äZä'tk'oií Ě'N 10, T
110"C 1/2"

' h'Ĺavice termostatická Siemens RŤN 3/4" pfo závit
kus 3.000j

M30x1,5

34 423,56

34 423,56

15 015,62
21,35, 106,75

23,03 345,45

177,65 355,30

199,87 1 798,83.

212,32 2 335,52

92,21 184,42

96,27í 385,08

8,76 192,72

. 330,00 1 320,00!

250,00 4 000,00

250,00 2 000,00

250,00 1 500,00

3,39 491,55

6 507,50
27,14 54,28

78,01 156,02

23,42 117,10

183,00 3€6,00

1 100,00 3 300,00
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f ""'"""""'PČ Typ Kód
l....

PP

19 K 734209112
PP

20 M 55121213r
PP

21 M 55128338
PP

, 22 K 734209113
PP

23 M 55121215r
PP

24 M 55128342r
PP

25 K 998734202

PP

D 735
26 K 735000912

PP

27 K 735151811

PP

28 K 735151821

PP

29 K 735159110

PP

30 M 48452931

PP

31 K 735159210

PP

32 M 48457294

PP

33 K 735164511

PP

34 M 54153031r

PP

35 K 735890802

PP

36 K 998735202

PP

D 783
37 K 783614651

PP

38 K 783617611

PP

k,

popis MJ Množství j.cena[CZK]

Cenacelkem [CZK] ,\

venb] třkestný zónový s mQžností regukce obtoku, pm motory 3/4'FF

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 2,000 69,73 , 139,46
Mwtáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10)
ventil termostatický přímý Siemens VDN 210 - DN lOt kus 1,000 580,00 580,00
3/8"nik/
ventil čerrrmtaúcký rohový s rjčni hlavou 3/8"

šmubenf mdiátomvé pňmé V-4300 DN 10, 3/8" kus 1,00ť) 95,00 95,00
šmubeni rohWé mosaz 3/B"

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus ' 4,000 70,43 281,72
Mordážzávibvých amatw se 2 závity G1/2 (ON 15)
v\ěňti/ tem7ostatkkýpň"mý Skmens VDN 215- DN 15¥ kus 2,000 540,00 1 080,00
1R"nik/

ventil bemost=ký rohový s ruční hlavou 1/2"

šroubení radiábrové pňmé V-4300 dn 15, in" kus 2,000 160,00 32Q00
šmubenl radiátorevé rohové mosaz 1/2"
Přesun hmot procentní pto armatury v objektech v do % 64,000 0,28 17,9212 m
Piésun hmcrt pro matwy stanovený µocmtnf sazbou {'%) z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m

Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 006,84
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačnlhc' s kus 3,000 108,86 326,58
termostatickým ovládáním
Regulace otopného 6y$tému pň op'avách vy'egu'ovárú cNojregulačnich
ventdů a kohoutů s termostatickým ovládáním
Demontáž otopného tělesa panelového jednoTadého kus 1,000 94,74 94,74
délka do 1500 mm
Demontáž otopných těles pandových jednořadých stavební dé|ky do
1500 mm
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého kus 1,000 111,38 111,38
délka do 1500 mm
Demmtáž otopných těks panolových dvu~ých stavební déky do
1500 mm
Montáž otopných těles panelových jednořadých délkv kus 1,000 288,60 288,60
do 1500 mm
Montáž cmpjTých těles panelovýCh jednořadých, stavební délky do 1500
mm
těleso otopné panelové 7' deskové bez přídavné kus 1,000 1 280,00 1 280,00
pR?stupn/ v 60Qmm dl 50'0mm 302W
těleso otopné panelové 1 deskuvé bez přídavné přestupM plochy v
600mm dl 500mm 302W
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky kus 1,000 314.35 314,35
do 1140 mm
MoMáž doµvých těles panelových stavetml délky do 1140
mm
těleso otopné panelové 2 deskově 2 přídavné kus 1,00G 5 370.00 5 370.00
přestupn/9/ochy v 90Omm dl 70Omm 1619W
těleso otopné pandové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v
9OOmm dl 70Qmm 1619W
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky kus 1,000 233,16 233.16
tělesa do 1500 mm
Otopná tějesa trubková montáž na stěnu výšky tělesa do 1500 mm

těleso trubkové pňmotopné, v 700 x š 745 mm, 200 W kus 1,000 3 660,00 3 660,00
lěleso trubkové přimotopné,700 x 745 mm, 200 W
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně t 0,040 1 210,00 48,40
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VNtmstaven"%f přěmístěni vytxju=ých (demomuvar*h) hmot
otopných těles vocimvně do 100 m v olýektech výšky přěs 6 do 12 m

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v % 117,000 2,39 279,63
do 12 m
Přesun hmot pru otopná tělesa stanovený pcocentnf sazbou (%) " ceny
vodorovná dopiavni vzdálenost do 50 m v Qbjektech výšky přes 6 do 12
m

Dokončovac! práce - nátěry 893,60
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí
DN do 50 mm m . 20,000 14,43 , 288,60
Zákbdní anlikoroznf nátěr armatur a kovových poUubi je(ínoná3obľYý
potrubí do ON 50 mm syntetický standardní
Krycl dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50

m 20,000 30,25 605,00mm
Krycí nátěr (email) amatw a kovových potrubí pQtrubl do ON 50 mm
dvojnásobr.ý syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS jaroměř- stavební úpravy hygienického zařízeni bytu č. i

Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: jaroměř - josefov

Zadavatel:
Správa uprchLzařizení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12

Uchazeč:
Kvarta spoI.s r.o. Dolní 222 Choceň

Projektant:
ApA Vamberk, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2019

lC: 60498021
DIČ:

lC: 13582747
DIČ: CZ13582747

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
64 237,CO

0,00

V CZK

64 237,00

Sazba daně výše daně
21,1)0% i3 490,00
15,00% 0,Ů(j

77 727,00

Pro!e!ktant Zpracovatel

.Datum a podpis: , Razítko Datum a podpis: Razítko

Š)jeä'navate| ' Uchazeč ""

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IAS Jaroměř- stavební úpravy hygienického zařízeni bytu č. 1

objekt:
03 - Zdravotně technické instalace

Místo: jaroměř - josefov

Zadavatel: Správa uprchl.zařízeni MV, Lhotecká 559/7 PRAHA12

Uchazeč: Kvarta spoLs r.o. Dolní 222 Choceň

Datum: 05.06.2019

ApA Vamberk,Projektant:
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem jczK]

Náklady ze soupisu prací

RSV - Práce a dodávky HSV
. 1 - Zemni práce

PSV- Práce a dodávky PSV

713 - lzoiace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

761 - Ostatní

64 237,46

914,20

914,20
63 323,26

529,08
9 438,47

13 546,84

34 008,87

5 800,00
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3UPIS PRACÍ
,itavba:

ĹAS jaroměř - stavební úpravy hygienického zařízenÍ bytu č. 1
objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

Místo: jaroměř - Josefov Datum:

Zadavatel: Správa uprchl.zařizení MV, Lhotecká 559/7, PRAHA12 Projektant:

Uchazeč: Kvarta spoLs r.o. Dolní 222 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zem.ní práce
1 K 175111101 OÚypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni .

_ sÍtem, uloženou do 3 m

l m3 l 1,000 367,00

"" obsypáni pchubi ručně sypaninou z vhodných hornin tí 1 až 4 nebo

pp materiálem pňpmveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jäkoukdiv hbubku výknpu a miru zhutněni bez µrohozen1
sypaniny sÍtem

2 l M j58337310r Ištěnkop/sek frakce 0-4 tňda B t : 1,800"' 304,00 l
PP štěrkÔpkek frakce 0-4 třída B

d PSV Práce a dodávky PSV
d. .713 Izolace tepelné

3 : K j713463121 Montáž izolace t"epelné p'otrubi potrubními pouzdry bez "" ' '"
úpravy uchycenými sporl,ami lx m 6,000 37,18
Montáž izolace lepelné pcťmbi a ohybů'tvamvkamj nebo deskami

PP pc6ubriimi pouzdry bez povrchové úpravy (izolační mdeňál ve
speakaci) uchycený!n| sponami potrubí jednovrstvá

4 M 63154400, |tepe/ná izolace poĹmb/ näv/eková např. TUBEX 22/10 ," 'knm i m ' 6,000 51,00
L_

PP 17Dkčni potrubní max. 400 "C 22125 mm

d 721 . .. Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
5 , :< 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 150 m l 1,000 94,94Ĺ

pp Demontáž Potrubí z kameniňqyýcň ňb normälnlch nebo
kyselinovzdorných PřéS 1(10 ďQ dm 200

6 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m ' 3,000 10,04!

pp ' Déiilatáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připÔjo0acích
do D 75

. 7 ! K ,721171916 :PotrubI z PP propojení potrubí DN 125 kus 1,000 531,61

pp Opravy odpadního potrubí p|ástovéhQ pmpojení dosavadního potrubl
ON 125

8 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 110 m l 1,ooq' 354,71
pp p!µjbiz.e|.ast?yých bub PVC SN4 svodné (Iežalé) DN Ill) "

9 LK |721173402 Potrubí kanalizačnI z PVC SN 4 svodné DN 125 m i 3,000 391,78
PP Pot!u.bŕ z plastových trub PVC SN4 svodné (léžaté) ON 125

10 K ,721174004r |potrljbj kanaIizačnI z PP svodné ON 50 m 3,OOO| 450,00"
PP ., Potcubí z plastových kub po]ypropy|enQvě svodnÍŠ {ležaté) ON 75

11 , Kj721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 1,000 '" 397,62j

PP Polrubi z plastových trub pdypmMcrlwé sv9dné (ležaté) DN 75

12 K 721174042 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 40 m 1,000 "' " 320,82
PP . Pohubl z pIa9ových trub pdypropylenové připojovací on 40

13 K ;721194104 Vyvedeni a upevněnf odpadních výpustek DN 40 kus 1,0cl0j " 63,77
Vyměřeni připq"Ék nä'pÓiŕůbi vyvedeni a upevnění odpadních výpustek " '

PP ON 40
,14 i K_ .721194105 iVyvedení a upevnění odpadních výpustek DM 50 1 kus l 1,000 70,68Ĺ

pp Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek
. ON 50,15j K |721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ijN 7u ! kus 1,000' 85,7'1|

pp Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevněni Ôdpadních výpustekON 70
16 : K 721194109 iVyvedení a upevněni odpadních výpustek dn 100 i kus '|,000 105:21

pp Vyměřenř píipojek ria potrubí vyve"den1 ä upeŮněnI odpadních výpustek
ON 100

17 M |28611542r p/bchod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 125 kus l 1,000 "" "200,00
PP přechod kanalizační PVC ria kamaninové hrdlo ON 125

18 l M j28611968 piésuvka kanalizace PVC KG DIV 125 kus [ 1,OOO! 175,00 '

05.06.2019

ApA Vamberk,
s.r.o.

Cena celkem [CZK] '

64 237,46

914,20

914,20
367,00

547,20j

(33 323,25

._ 529,08
223,08

336,JQ

9 438,47
94,94

'n'q
531,61!

.I

354,71

1 175,34

1 350,00

397,62

320,82!

63,77

"a
85,71

1ť)5,2"í'

200,00

175,00]
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jpč Typ Kód

PP
i 19j K 721211912

PP

, 20 M j55161719r

PP

, 21 K 721273151r
PP

[ŽĹ! K 721290111
PP

l ""
l 23 K 72í290822

PP

24! K 721300922
PP

25 K j998721202

PP

D 722
2ô K 722130801

PP

l 27 K 722130831
PP

! 28 K 722131932

PP

29' K 722171933r

PP

33.'] K 722174002

PP

31 K 722174003

PP

32 K 722181221r

PP

33 K 722181222r
__L..

PP

34j M 31942641r

PP
35j K ,722190401

PP

36! K 722190901r

PP

37j K 722220152

PP

38j K .|722220161

PP

39i K 722220232

PP

40 K 722220861
PP

Popis MJ

přesuvka kanalizace PVC KG ON 125

Montáž vpustf podlahových on 50/75 , kus
Podlahové vpusti monŘž podlahových vpusti ON 50/75

.Wusťpod/ahová se svislým ÔÍĹbkem a zápach.
'uzávěrkou PRIMUS HL310NPr DN 75 s vtokovou kus ,
mr7žkou 115X115 mm
vpusť podlahová s uzávěrem pM vzduté vodě vodcrovný odtok ON ' '
40/50, on 7gg!10

Přípmva napojenf na stávajici potrubí ležaté kýínalizace kpl
Ventilační hlavice z polypropylenu Cp) on 50
'Zkouška těsnosti potrubl kanalizace vodou do DN 125 m
Zkouška těsnosti karläiizaW v objektech vodou do ON 12":

Přemistěnľ vnitrostaveništní demontovaných hmot t '
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m
VMrostavenišsni pkmlstění vybouraných (demontovaných) hmot vnitihi
kanalizaco vodorovně do 100 tt1 v objektech výšky přes 6 do 12 m

|PÍočištěnÍ svodů ležatých do DN 300 m

Pročištěni ležatých svodů do ON 300
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v ' %
objektech v"dq 12 m
Pliesun hmot pro vrĹithli'kana|řzace stanovený procentní sazbou (%) z
ceny vodomvná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přěs

12 m

Zdravotechnika vriitřnl vodovod
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitcvé do DN
25 m
Demontáž poWubi z Qcebvých trubek pozinkovaných Ůvitových do dm
25

Demontáž nástěnky i kus
Demontáž poůubi z ccelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek

PoErubi pozinkované závitové propcjení potrubí DN 20""[ Kus i
Opravy :ícdovodniP,o polrubi z ocelcvých trubek pozinkovaných
závitových propojeni dosavadního poúubÍ ON 20
Potrubí plastové výměna trub nebo vsazeni tvarovek l

.propojenl potrubí I) do 25 mm ' ' kus
výměna Uubky, tvarovky, v8äzénÍ Qdbočk'/ na rozvodech vedy z plastů
D přes 20 do 25 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poMůže ŘN 16
D 20 x 2,8 mm " m
Potrubí z ptastcmýck trubek z pcIjyµápy|enu (PPR) svakvanýcfi
pdyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

'Potrubí vodovodní plastové ?PR svar polyfuze PN' 16
D 25 x 3,5 mm m
Polmbi z plastových trubek z polypropylenu (PP'Ř) svařovaných
pcdyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
Ochrana vodovodnŕhc potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl ďQ 9 mm DN do 22 m
mm""' Óchrana potmbi termořzolačrůmi trubiemi z pěnového poIyetyknu PE
pMepeými v příčných a podélných spoŠÍch, t!ouštky íznlace přěs 6 do 9
mm, vnitřního průměru ZoIqce ON do 22 mm
Óchrana vodovodního potrubí přilepenými """
termoizolačMmi trubicemi z PE ti do 9 mm ON do 32 m
mm
Ochrana pätrubl krmoizo|ačnlmi trubicemi z pěmväho polyetylenu PE
pňlepcnýml v příčných a podélných spojlch, tloušťky izolace přěs do 9
mm, vnitřnlho průměru izdace ON přěs 22 do 45 mm
T-kus pozink 3'4" kus
T-kus mosaz 3/4"X3/4"X3/4"

Vyvedení a upevněni výpustku do dn 25 ' kus
Zřizenl přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění výpustek do dn 25

Uzavřěnl nebo otevření vodovÔdního potrubí při
opravách včetně vypuštěni hod i
Opravy nstatni uzavřěni nebo otevřeni vodovodn Jho potrubí při
opravách včetně vypuštěni a napuštění . _ .

jNástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 l kus
Armatury s jedním zá'ňlerri pIasfovČ (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G
IR

Nástěnný komplet plastový ppr pn 20 DN 20 x g 1/2 šoub i
Armatury s jedním závitťm plastové (PPR) PN 20 (SDR C) ON 20 x G
112 (nástěnný kQmp|et)

'Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x g 3/4 s kovovým l
vnitřn.Í!n závitem ' kus
Armatury s jedním závitem přechodové tvarnvky PPR, PN 20 (SDR 6} '
s kovo% závitem vnitřMrn přéchodky dGK D 25 x G 3/4
|Uemcj 'až arrnalu| Lavkovycň se cjVcNla závity b ClO
?/a ,. kus l
Demontáž armatur závitových se dvěma závř:y do G 3/4

Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [czT

1,000j 141,28 141'Á
k

1,000'

,

' 2 600,00 2 60C,00- l

1,000 650,00 650,00

9,000 20,10 180,901

0,050, 1 586,13, 79,31

5,000 166,29 "" 831,45]

1,77 C,00

10,000 56,05

2,OOO| 36,94

1,ooq 299,80J"

2,000 120,0C

18,000 268,07

3,000 326,68

12,000 55,22

'3 546,84
560,50'

73,88

299,80'

240E
__J

4 825,26j

_ J

980,04

66",64

3,000 68,00 204,00'

11,000 208,00j 208,00

5,000 172,63 863,1ii

1,000 68,00 68,00

3,000 136,66 409,98

1,000 500,58 500,58

2,000 130,75 261,50

1,000 , 20,09 2Q,C!9
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. Typ Kód

LI K 722239102
PP

42 M 55114126
PP

43 . K 722260812
PP

44 K 722262213

PP

45 K 722290226

PP

46 K 722290234
PP

47 K 722290822

PP

48 K 998722202

Popis MJ Množství

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,000
Armatury se dvěma závity mcntáž vodovodn% armatur se dvěma
závity ostatních typů G 3/4
kohout kulový, PN 42, t 185 C, chromovaný 3'4" kus 1,000
červený
kcňout kulový, pn 42. t 185 c, chromovaný 3/4" červený

Demontáž vodoměrů závitových g 3/4 kus 1,000
Demontáž vodoměrů závitových g 3/4
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C g kus 1,000
3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální
Vodkměry pro vodu do 4WC závitové hcňzoMáIni jeckKNu)kDvé
suchôběžné G 3/4 x 130 mm Qri 1,5
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN 50 m 21,000
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního pohubŕ zkoušky těsnosů
vodovndnlho potrubí závitového do DN 50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 21,000
zkoušky, proplach a desinfekóe vodovodnIho pdrubí proplach a
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Přemístění vnitrostaveništnf demontovaných hmot pro l 0,040
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m . l _ t
vmtruslaväjMni pkrnistěnf vybowanýdí (demoMovaný'ch) hmot vnřlřňí
vodo«ň vodaroYRě do 100 m v objektech výšky pIěs 6 do 12 m

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech' ' 0/ 135,000
V do 12 m l ° .
Přesun hmot pro vnitřni vodovod stanovený procentní säzbou (%) z
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetů splachovacf s nádrži Ĺ šoub 1,000
Demontáž khzetů sp[aaQvacich s nádrži neba Hakovým sptaGhovač¢m

Montáž klozdových mis kombi kus 1,000
Zařízeni záchodů montáž kbzebvých mís kombi
misa keramická ke kcmbik/ozeŕu bílá h/ub3ké kus 1,000
sp/achovánl sedací v 50Omm zvýšená vYška
mísa kemmiCká kombiklozetu bílá hluboké sptachováni sedací v
5OOmm
nádrž kombinovaného kbzetu keramická se spodním
napouštěn/m a splachovacím mechanismem bi?á kus 1',000
390x 175mm
nádrž kombinwaného klo=tu keramická se spodním napouštěním a
spIachovacfm mechanismem bňá 390x175mm
sedátko záchcxkW plastové b/B l kus 1,000
sMätko záchodové plasbvé bitě

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur šoub 1,000
Demontáž umyvadel bez výtokovýd) amiawr umyvadel

Montáž umyvadla připevněného na šíouby do zdiva šoub 1,000
LMyvadla montáž tmyvadd ostatních typů na muby do zdiva
umyvadlo keramické závěsné bezban'érové bilě kus 1,000
640x550mm
umyvadb keramické závěsné bezbaňěmvé bijé 64ox550mm

Demontáž van ocelových volně stojkich šoub ' 1,000
Demontáž van ocelových vdně Niiách
Tyč sprchového závěsu rohová chrom vel. 900 x BOO
mm, kotvená do stěny a stropu včetně polyesterového

. . . .- . šoub 1,00Uzavesu pro mobilní osoby do výšky 2000 mm a šířky
1800 mm včetně montáže
Demontáž spmhóvých kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

Montáž vaničky sprchové včetně osazeni do podlahy šoub 1,000
Spichové vaníčky montáž spehov)ml vaniček
vanička z litého mramoru spmhová čtvercová bňá
900X90Qx30 mm, hl. 15 mm, bezbaňém% iéšenl s kus 1,000
pmt/sk/uzovou úpravou (zapuštěnl c/Q pod/áhy bez
nožičekj
vanička spechová akryláiová čNemwá 90OX900 nm
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerez madlo SoU 2,000
rovné dl 500 mm, svislé umistění
Dopůiky zařízeni koupelm a záchodů sma|KNané madla rovná, délky
500 mm
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerez madlo šoub 2,000
rovné dl 600 mm, vodorovné umistěnľ
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky
BOI) mm
Doplňky zařízení koupelen sklopné sedátko vel. 450 x

. .. šoub 1,000450 mm s opernou nohou, bila

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86,12 86,12

240,0'0 240,00

23,33 23,33

1 200,53 1 200,53

40,23 844,83

36,51 766,71

1 586,13 63,45

1,07 144,45

PP

D 725
49 K 725110811

PP

50 K 725119122

?P

51 M 64234211r

PP

52 M 64234081r

PP

53 M 55166827
PP

54 K 725210821
PP

55 K 725219102
PF

56 M 64211023
PP

57 K 725220842
PP

18 K 725240812r

PP

;g K 725241901r
PP

O M 55423032r

PP

1 K 725291703r

PP

2 K 725291706r

PP

3 K 725291711r

34 008,87
177,56 177,56

1 374,25 1 374,25

4 960,00 4 960,CG

2 820,00 2 820,00

249,00 249,00

117,29 117,29

1 235,51 i 235,51

1 740,00 1 740,00

130,58 130,58

500,00 500,00

1 830,00 1 830,00

3 590,00 3 590,00

466,00 932,00

629,00 1 258,00

543,00 543,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

pp Doplňky zařízení koupe!en a záchodů smdované madla krakorcová, ' "délky 550 mm
Ĺ 64 K 725291712, !Dop[ňky zařízenľ koupelen zrcadlo výklopné 400 x 600
L _, ._, . ,_ _ . mm, bílé šoub

pp ' Doplňky zařízeni koupelen a záchÔdů smaltované madla krakoŘ»vá,
délky 834 mm

· 65 l K 725291722r Doplňky zařlzenl koupelen a záchodů nerez madŔ
! l , krakorcové sklopné dl 813 mrrj šoub

pp Doplňky zařľzenI koupeleň a záciičjä smaltované madla krakorcová
sKIopM, délky 834 mm

66 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnný,ch ' ' kus
_ ,., .. .PP Demontáž výbkových Rástěnných

Ĺ 67 " K 725819402 . Montáž ventilů rohových G. 1/2 bez připojovaä 'trubičky ' šoub

pp ' " VcŇly montáž venúlů ostal[|ichtypä rohQv§eh bez připojovací trubičky '
G1R

68LM 55140082r Ĺventil rohový kulový 1/2'5c 3/8" ' "kus
PP . ventil výtokový stojánkQvý klasický G IR" pevný výtok

pňpojovaci f/exibi/n/ haa/čka chrom - 3/8"X 3'8': dl. 600
69 M 55190006r i kus

mm, mat ce mosaz chrom
PP hadice ňexibiIni sar)itá[nŕ 3/B'

70 l K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 squĺj
PP Demontáž ba¢eňi nástěnných do G 3,/4

l 71 K i725829131 Můhláz oate||e UhiývauKjve $tuldf|KU\/e b I/l UŠLáItbI
hm . kus .

PP.. . . Baterie umyvadlové montáž ostatních typů s|ojánkävých g ir

72 M '55143990 'batwie umyvadlová stojánková klasická bez 'Čýpusti
ĺ_ _ . otáčivé ústl 150 mm kus

pp bateňe umyvadlová stojänková klasická bez výpusti dáčiŮé ústi 150
mm

73 K 725840850r Demontáž baterie sprchových do g 3/4 ' kus
pp Domcmáž baterii sprchových diferenciálr,ich do G 3/4 x 1

74 ' k |725849412 jMontáž baterie sprchová nástěnnás pevnou výškou

l '$prchy , kus
PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterii s pevnou výškou sprchy

75 M 55145600r bater/te spmhová nástěnná termostatická' MR pro
imob/n/ osoby 150mm chrom kus l

PP ,, bďeňe sprchová nágěnná íermostaúcká 15Omm chrom

76 ! M 55145003r souprava spmhová komplet l sada
PP souprava sprchová komplet

77 K 725860811 |Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus
pp Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty

jednoduchých
Zápachová uzávěrka sprchových van"DN 40/50 mm

l 78 K 725865311' (DŤM) . kus ,

pp ZáPachové uzávěrky zařízovac1ch piiedmětů pro vany sprchových koutů
s kulovým kloubem na odtoku ON 40/50

l 79 , K :725869101 Môl)taz zulau|uvyGh uzavetmumyvaa10vy¢rl cio ljn
,an " kus

pp Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů"montáž zápachových 'uzávěrek umyvadbvých do ON 40
shbn nábytkový pro zdmvotnl umývadlo pro /mobi/n/

8u M 642'11024r , kus
jgsoby

PFJ sifon pro zdravomi umyvadlo

81 K 725980123r Dvířka plastová 30/30 cm do rámu (pro byt. vodoměr) kus
PP DvINa 3C1/3D

82 K '725590812 Přemľstěnl vnitrostaveništní' demonĹovaných . tzařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m
Vnitrostaveništrú pkmístění vybouranýdĹ (ä'eRônfovaných) hmot

PP zařizovacích předmětů vociorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do

. 12 m
83 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zaňzovací'předměty v %obiekteCh v do 12 m

Přesun hmot pro zařizovací přédměty stanovený procenini sazbou (%)
PP z ceny vodorovná dopravní vtdálenosl do 50 m v Qbiektech výšky přes

6 do 12 m

D 761 Ostatní
84 K 761113113r Zednické přIpomoce (vysekánĹ íýh a niky ve stěně + '., hrubé vyplnění rýh maltou) .. " i šoub

pp " ' Stěny a příčky ze skleNných tvárnic zděr)é"&h svislý rozměr 190 x 132
x 80 mm bezbarvý lesklý dezén vIna

Č

Množství J,ceria Iczk] Cena cel .CŤ
h '

t3

1,000 763,00 ?'Ĺ63,q0
e

1,000 923,00 923,00

1,000 ' 36,94 , 36,94

3,000 , 134,10 402,30

3,000 450,00 1 350,00

3,000 275,00 825,00

1,000

1,000!

1,000j

70,31' 70,31'

134,06. 134,06|

1 360,00 1 360,00

1,000 132,00 132,00

d

1,000 3.20,26 320,26j
P

1,000' 3 500,00| 3 500,OO|

1,000 940,00 940®

2,000 12,31 24J32

1,000 550,00, 650,00

1,000 119,36|

1,000 539,00

1,000 135,00

Q,105; 1 450,02!

119,36,

539,00

135,00j

152,25

339,000 0,22 74,58

5 800,00
1,000j 5 800,00! 5 800,00!
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