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5]. E55: NPU—440/48367/2019
WAM: 4011H190007
ID v NEN: N006/19/V00017326

Nérodni pamétkovfi fistav, sta'tni pfispévkové organizace
se sidlem: Vald§tejnské ném. 162/3, Praha 1, 118 01
I60: 75032333, DIE: cz 75032333
zastoupen: Kadlec Miloé, PhDr., Feditel UPS na Sychrové

Dorqvaci adresa:
Nérodni pamétkovy'l fistav, UPS na Sychrové
Zémek Sychrov ('2.p. 3, Sychrov 463 44
bankovni spojeni: (NB, 6. (1.: 400004-60039011/0710

Zéstupce pro vécné jednéni:

Stétm’ zémek Néchod
(déle jen ,,objednatel”)

BcA. Katei‘ina Krhénkové
se sidlem: Tvrdého 289, Praha 18 — Letfiany
I60: 70818771,
Eislo restaurétorské licence: povoleni MK CR éj. 3329/2000
zastoupeny’I:
(déle jen ,,zhotovitel”)

SMLOUVA 0 Dim NA RESTAURATORSKY PRl°JZKUM

uzavFené niie uvedeného dne, mésice a roku v souladu se zékonem (‘5. 89/2012 5b., obéanskV zékonik, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen ,,Obéanskv zékonik”), a pFedpisy souvisejicimi, mezi W§e uvedeai smluvnimi

stranami

I. Uvodm' ustanoveni a piedmét smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: NKP SZ Néchod, Renesanéni bréna mezi V. a IV.

nédvo‘fim, k. l]. Néchod, st. p. E. 335/2 (déle jen ,,objekt”), provést pro objednatele na svfij néklad a na svoje
nebezpeéi toto dI’lo (déle jen ,,dilo”):

1.1. Restaurétorskv prfizkum na misté a dokumentace stévajiciho stavu, druhotny'lch zésahfi, zamé‘r’em’
psaniékového dekoru.
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1.1.1. Vizuélni prfizkum, konzultace pfi’mo na objektu, kompletace dosud provedenych prfizkumfi a
zésahfi, zpracovéni Wsledkfl méFeni pmo na objektu, shrnujl'ci zprévy a vyhotovem’ névrhu da|§iho
postupu.
Nélezové situace, jednotlivé po§kozem’, pfivodni a druhotné realizace budou dokumentovény
fotograficky a textovou formou (pfipadné grafické zakresleni do oslabeny'lch fotografil').
Dekor sgrafitového psanl’éka bude zakreslen a zméi‘en.
Budou provedeny hloubkové a stratigrafické sondy do omitkch vrstev.

2.2. Technologické analyzy.
2.2.1. Vizuélni prflzkum, Wbér ml’st odbéru vzorkfi, povrchové neinvazivni méFem’ vlhkosti, odbér vzorkfi.
2.2.2. Stanoveni obsahu vlhkosti a vodorozpustny'lch soli (sirany, chloridy a dusiénany) na 2 oséch,
vidy ve 3 vy'lékéch a v kaidé vy'léce v 3 hloubkéch; + ve 4 vzorcich malt z povrchu zdiva.
2.2.3. Stanoveni hygroskopické nasékavosti (pFi RV 60% a 90%) vybranVch vzorkfi (vybér podle Wsledkfi
stanoveni obsahu vlhkosti a vodorozpustch soli).
2.2.4. ldentifikace kvétfi soli (FTIR, REM-EDS).
2.2.5. Anala pfivodnich i sekundérné pouiitf/ch malt; uréeni sloieni a zékladm’ch vlastnosti malt
(stanoveni objemové hmotnosti, nasékavosti, modulu pruinosti; stanoveni typu pojiva a kameniva —
optické mikroskopie, REM).

2.3. Zkou§ka odstranéni cementového torkretu.
2.3.1. Pro stanovem' Easové néroénosti zésahu bude proveden vzorek mechanického odstranéni torkretu
v rozsahu cca 0,5 m2.

2.4.Zkou§ka odsolovaciho zébalu.
2.4.1. Pro stanoveni efektivity a proveditelnosti bude proveden vzorek odsolovaciho zébalu v rozsahu cca
0,5 m2.

Tuto smlouvu uzaviré objednatel se zhotovitelem na zékladé ve‘r'ejné zakézky pod nézvem ,,NKP SZ Néchod
- Vyhotovenl’ restaura’torského zéméru na prfizkum omitek a zdiva na bra'né mezi V. a IV. na'dvoh'm",
(‘2'. zakézky v Nérodm’m elektronickém néstroji: N006/19/V00017326. Smluvni strany se dohodly, ie
zévaznou (":éstjejich smluvnich ujedném' tvoFI' rovnéi nabidka zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje na své néklady a na své nebezpeéi provést dilo Fédné, kvalitné a véas. Objednatel se
zavazuje Fédné zhotovené dI'lo pFevzit a véas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, ie pfedmét prfizkumu je chrénén dle zékona E. 20/1987 5b., 0 sta’tm' pama’tkové

. pééi, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.
Souéésti dI'la bude:

a. zékladni identifikaém’ fidaje dodané objednavatelem;
popis a zhodnocem’ skuteéného stavu pFedmétu;
névrh zpfisobu restaurovénivéetné pouiith materiélfi;
fotografie aktuélm’ho stavu véetné detailfi po§kozeni;
poloikovy’l rozpoéet a slepy’l poloikovv rozpoéet scenami bez DPH a véetné DPH, kterv bude
podkladem pro Wbér zhotovitele restaurovéni. Podrobnv slepy poloikovv rozpoéet bude
obsahovat v§echny poloiky nutné k ocenéni restaurovéni pfedmétu restaurétorem.

Dilo bude zpracovéno podle metodiky objednatele, se kterou je Zhotovitel prokazatelné seznémen, coi
potvrzuje podpisem této smlouvy.

99
9.

6

7 Objednatelem odsouhlasena’ koneéné verze dila bude odevzda'na vjazyce éeském v poiadovaném poétu, a
to:

a. v ti§téné godobé — 3 ksl
b. na nosiEi dat — 1 ks — na nosiéi dat s popisem ve formétu .xls, .doc, .dwg, .dgn, .pdf, poloikow

rozpoEet a slepy’l poloikovv rozpoéet.
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Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, 2e pFevzal od objednatele v§echny podklady, které jsou nezbytné
pro provedeni dila a Fédné se seznémil s originélem piedmétu restaurovéni.
Je-Ii dilo Ei jeho Eést autorskym dilem ve smyslu autorského zékona, poskytuje zhotovitel objednateli vVhradni
licenci, ke v§em zpfisobfim uiiti v neomezeném rozsahu, bez mistniho a Easového omezeni, s prévem
objednatele poskytnout tyto préva ziskané touto smlouvou tFetim osobém, a to i opakované, a s prévem
zhotovitele s uiitim autorského dila pro svou profesionélni potFebu. Objednatel je zejm. oprévnén uiit dilo
pro (16e realizovéni restaurovém’ pfedmétu. Objednatel i zhotovitel prohlaéuji, ie odména za licenci je jii
obsaiena v cené dila. Objednatel neni povinen licenci vyuiit. Objednatel je oprévnén upravit Ei ménit dilo
nebo jeho éést tako zpfisobem, ktery’l nesniii’ jeho hodnotu. V piipadé zhotovenl' Eésti autorského dila
tieti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke v§em autorsky’lm dili'im takto vznilm, a
to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

ll. Doha plnéni, misto a zpfisob plnéni
Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a piedat bez vad a nedodélkfi za podminek stanovenVch touto
smlouvou nejdéle do 29. 11. 2019.
Mistem plnéni dila je: NKP SZ Néchod, Renesanéni bréna mezi V. 3 IV. nédvoi‘im, k. (1. Néchod, st. p. E. 335/2.
0 pFedéni dila bude sepsén pisemnV protokol podepsam’] obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je povinen provést dilo a da|§i dkony na svfij néklad a na své nebezpeéi v terminech stanovenf/ch
touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout souéinnost orgénu pamétkové péée.
Zhotovitel je povinen oznémit objednateli ukonEeni praci a vyzvat ho k jejich fyzickému pFevzeti
v dostateéném p‘r’edstihu. fiédné provedeni dila bude pl’semné potvrzeno smluvnimi stranami na poslednim
kontrolnim dni, ktery bude svolén emailem po ukonéeni prfizkumu na Wzvu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen postupovat pi‘i realizaci dila s odbornou pééi. Zhotovitel je povinen pFi provédéni dila
postupovat dle pokyni'i objednatele s tim, ie na pfipadné nevhod né pokyny objednatele je zhotovitel povinen
objednatele bez zbyteéného odkladu upozornit.
Zhotovitel je povinen pFi provédénl’ dila prfibéiné pofizovat fotodokumentaci a tuto fotodokumentaci
nésledné piedat objednateli spolu se zévéreény’lm restaurétorsk prfizkumem.
Zjisti—li zhotovitel pFi provédéni dila skryté pi‘ekéiky, a tyto p‘r’ekéiky znemoifiuji provedeni dila dohodnutf/m
zpfisobem, je zhotovitel povinen to oznémit bez zbyteéného od kladu objednateli a navrhnout mu zménu této
smlouvy. Vidy v§akje tieba postupovat v souladu se zékonem o zadévéni veFejny’Ich zakézek.
Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy i p0 ukonéeni smlouvy, zachovévat mléenlivost o v§ech
skuteénostech, o ktery'lch se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim piedmétu smlouvy.

III. Cena dila, zpflsob platby
Smluvni stra ny se dohodly, ie cena za provedeni dila dle této smlouvy éini celkem bez DPH 98.800,- Ké, slovy:
devadesét osm tisic osm set korun éesky'lch.
K cené bude pfipoéteno DPH v sazbé aktuélni ke dni uskuteénénizdanitelného plnéni. Ke dni podpisu smlouvy
je zhotovitel plétcem DPH v zékladni sazbé 21%. Celkové cena za provedeni dila vEetné DPH Eini119.548,-
KE, slovy: sto devatena’ct tisic pét set Etyi'icet osm korun Eesky’lch.
Cena uvedené v odst. 1 tohoto Elénku je pevné a nepfekroéitelné a zahrnuje ve§keré (“:innosti a néklady
zhotovitele na zhotoveni dila dle této smlouvy, tedy vlastm’ dilo, fotodokumentaci, néklady spojené s

’ dopravou a daléi néklady, vztahujici se k piedmétu této smlouvy.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvé za Fédné a véas provedené dilo bez
vad a nedodélkfi. Objednatel neposkytuje iédné zélohy.
Zhotovitel je oprévnén fakturovat cenu za provedeni dila dafiov dokladem -fakturou, p0 Fédném pfeda’ni
dila bez vad a nedodélkfi dle této smlouvy.
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6. Lhfita splatnosti dar'Iového dokladu — faktury, je 21 dni ode dne jejI’ho doruéeni objednateli.
7. Dafiovv doklad musi obsahovat v§echny néleiitosti Fédného I'IEetnI'ho a dafiového dokladu dle pFisluEnVch

prévnich pFedpisfi, zejména zékona E. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi,
déle musi splr'Iovat smlouvou stanovené néleiitosti, jinak je objednatel oprévnén jej do data splatnosti vrétit
a zhotovitel je poté povinen vystavit now doklad s no terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni
objednatel v prodleni s fihradou.

8. Fakturaéni adresa objednatele:
Nérodni pamétkow I'Jstav Praha 1 - Malé Strana, Vald§tejnské ném. 3, P55 118 01.
Koneénv pfijemce:
Na’rodni pamétkow I’Jstav, fizemnI’ pamétkové spréva Na Sychrové, zémek Sychrov E. p. 3, 463 44 Sychrov.

9. Zhotovitel prohlaéuje, ie ke dni podpisu smlouvy neni nespolehliv plétcem DPH dle § 106 zékona E.
235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, v platném znéni, a neni veden v registru nespolehlivy’lch plétcfi DPH.
Zhotovitel se déle zavazuje uvédét pro (16e bezhotovostniho pfevodu pouze I'Iéet 6i déty, které jsou
sprévcem dané zvefejnény zpfisobem umoir'IujI'cfm délkovf/ p‘r'istup dle za’kona E. 235/2004 5b., 0 dani z
pfidané hodnoty, v platném znéni. V pFI’padé, ie se zhotovitel stane nespolehli plétcem DPH, je povinen
tuto skuteénost oznémit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi ode dne, kdy tato skuteénost nastala,
pfiéemi ozna’menim se rozumi den, kdy objednatel pfedmétnou informaci prokazatelné obdriel. Zhotovitel
déle souhlasi s tim, aby objednatel provedl zajiét’ovaci dhradu DPH pFimo na I’Iéet pfislu§ného finanéniho
fifadu, jestliie zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéniveden v registru nespolehliWch plétcfl
DPH.

IV. Od'povédnost zhotovitele za vady
1. Zhotovitel odpovidé za I'Jplnost a sprévnost dI’la, véetné v§ech pfiloh a rozpoc‘EtI‘J.
2. la vadu dila je povaiovéno i nenavriem’ takového ‘r'e§enI', které je vzhledem k podminkém a objektivnim

skuteénostem a vzhledem k technick a ekonomicky'lm znalostem ‘r'e§enim optimélnI’m pro dam? pfipad a
jeho nenavrieni by ve ch dfisledcich znamenalo roz§iFeni pFedmétu této smlouvy o dilo Ei smlouvy o dilo
na samotné restaurovém’ a nérokovém’ vicepraCI’.

3. Zhotovitel neodpovidé za vady dila, které vzniknou pouiitim nepravdiWch nebo zkreslenVch informaci a
dal§ich vanch podkladfi poskytnuth objednatelem a zhotovitel nemohl ani pi‘i vynaloiem’ ve§keré péée
zjistit jejich nevhodnost, nebo na né upozornil objednatele, ale ten na jejich pouiiti trval.

4. Zhotovitel poskytuje na dilo zéruéni dobu v délce 60 mésicfi. Zéruéni doba na reklamovanou éést dila nebéii
po dobu poEI'najici dnem uplatném’ reklamace a konéici dnem odstranénivady.

5. Objednatel se zavazuje ve§keré vady zji§téné v zéruéni dobé nebo pot‘r’ebu doplnéni Ei fipravy dila podle
poiadavkfl orgénu pamétkové péée oznémit zhotoviteli bez zbyteéného odkladu.

6. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit nebo zapracovat doplnéni Ei I'Ipravy dila podle poiadavkfi
orgénu pamétkové péce na svuj néklad nejpozdéji vsak do 10 kalendéfnich dnu ode dne oznémeni vad
objednatelem, nedohodnou-li 5e strany vzhledem k charakteru vad na lhfité delsi.

V. Ukonéeni smlouvy
1. Jiny’Im zpfisobem nei splnénim lze tuto smlouvu ukonéit:

a. pisemnou dohodou smluvnich stran,
b. pisemnou Wpovédi,

77777 7 7 c. odstoupenim od smlouvy. 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7
2. Objednatel je oprévnén smlouvu pI'semné kdykoliv vypovédét'I bez udanI’ duvodu, a to pisemnou vypovédi

dorucenou druhé smluvni strané. Vypovédnl' doba cinI vzdy jeden méSIc a pocmé bézet prvého dne
kalendéf'niho mésice na’sledujI’ciho po kalendéfnfm mésici, v némi byla Wpovéd' druhé smluvm’ strané
doruéena. V takovém pfipadé ma’I zhotovitel nérok na zaplaceni prokazatelné vynaloiemjch nékladfi.
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3. Objednatel je oprévnén od této smlouvy odstoupit dle Obéanského zékoniku a déle zejména z na’sledujicich
dflvodfi:

a. zhotovitel bude v prodleni s provédénim nebo dokonéenim dila podle této smlouvy po dobu del‘s’i
nei 30 kalendéFnI’ch dnfi a k népravé nedojde ani v pfiméi‘ené dodateéné Ihfité uvedené v
pisemné Wzvé objednatele k népravé,

b. zhotovitel bude provédét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedné na’pravu, aékoliv byl
zhotovitel na toto své chovénl’ nebo poruéovénl' povinnosti objednatelem pisemné upozornén a
vyzvén ke zjednéni népravy, ve lhfité v pl’semném upozornéni uvedené,

c. zhotovitel bude v prodleni s odstranénl’m jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle této smlouvy
p0 dobu de|§f nei 30 kalendéf'nich dnfi.

4. Odstoupem’ od smlouvy musi ml’t pisemnou formu s tI'm, ie je fiéinné dnem nésledujicim po dni doruEeni
druhé smluvni strané.

VI. Smluvni pokuty
1. Pokud zhotovitel bude provédét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedné népravu, aékoliv byl zhotovitel

na toto své chovéni nebo poru§ovéni povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvén ke zjednénl’
népravy, sjednévé se smluvni pokuta ve Wéi 500,— Ké za kaidé jednotlivé poru§eni povinnosti.

2. V pFI’padé prodleni zhotovitele s Fédnf/m plném’m dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve Wéi 0,2 % z ceny dila bez DPH 2a kaidv den prodleni.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo s doplnénim éi Opravou dl'la podle poiadavkfi orga'nu
pamétkové péée dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve W§i 500,- Ké
za kaidv den prodleni za kaidy pfi'pad.

4. Za poru§eni povinnosti mléenlivosti specifikované v této smlouvé zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvm’ pokutu ve W§i 5.000,- KE, a to za kaidv jednotlivy’l pFipad poruéeni povinnosti.

5. V pfipadé poru§eni nékteré z povinnosti v El. |||. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve W§i 50.000,— KE.

6. Zhotovitel se vzdévé svého pra’va namitat nepFiméFenou WéiEifil pokuty u soudu ve smyslu § 2051
Obéanského zékonl'ku. Smluvnl’ pokuty dle této smlouvy jsou splatrié do 21 dnfl od pisemného vyfiétovém’
odeslaného druhé smluvni strané. Uhrazem’m smluvm’ pokuty neni dotéen nérok na na’hradu §kody. Nérok na
flhradu smluvni pokuty ani §kody neni nikterak dotéen odstoupenim od smlouvy.

7. Objednatel je oprévnén provést zépoéet svého i nesplatného néroku na zaplacem’ smluvni pokuty proti
néroku zhotovitele na zaplaceni ceny dl’la nebo jeho (“:ésti.

8. V pFI’padé prodleni objednatele se zaplacenim dafiového dokladu - fakturyje oprévnén zhotovitel poiadovat
firok z prodleni v zékonné Wéi.

VII. Zévéreéné ustanoveni
1. Prévnivztahy touto smlouvou Wslovné neupravené se Fidi pfisluEnY/mi ustanovenimi Obéanského zékoniku a

pfedpisy souvisejicimi.
2. Tato smlouva byla sepséna ve tfech vyhotovem’ch. Objednatel obdrii p0 dvou a zhotovitel po jednom

vyhotoveni.
3. Tato smlouva nabWé platnosti a fiéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato smlouva

podléhé povinnosti uveFejnéni dle zékona 25. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich podminkéch L’Jéinnosti néktery’lch
, 7 smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), nabude fiéinnosti dnem

uvefejnéni a jeji uvefejnéni zajistl’ Objednatel. Smluvni strany berou na védomi, ie tato smlouva mfiie by’rt
pfedmétem zveFejném’ i dle jinY/ch prévnl’ch pfedpisfl.

4. Smluvni strany se zavazuji spolupfisobit jako osoba povinné v souladu se zékonem é. 320/2001 Sb., 0 finanEni
kontrole ve veFejné sprévé a o zméné nékten’lch zékonfi (zékon o finanéni kontrole), ve zném’ pozdéj§ich
pfedpisfi.
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Na Sychrové, dneu4qé2077

Pfi’loha: E. 1 — Cenové nabl'dka

Smlouvu je moino ménit Ei doplfiovat vY/hradné pisemnymi (":I'slovaai dodatky.
Smluvni strany prohlaéuji, 2e tuto smlouvu uzavFely podle své pravé a svobodné vfile prosté omylfi, nikoliv v
tisni a 2e vzéjemné plnéni dle této smlouvy.
lnformace kochrané osobnich fldajCI jsou 2e strany objednatele uvel‘ejnény na webch strénkéch
www.npu.cz v sekci ,,Ochrana osobnich fidajCI”.

V......................, dne
Aiéfi
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ROZPOCET NA PRUZKUM OMiTEK A ZDIVA BRANY sz NACHOD

I. Lokalizace pamétky

Obiekt: Nérodni kulturni pamétka Stétni za'mek Néchod
Obec: Néchod
Krai, okres: Krélovéhradecky, Néchod
Adresa2Zémek 1282, 547 01 Néchod

ll. Udaje o pamétce

Sloh a datace: renesance

Pogis technik: smiéené zdivo
fragmenty pflvodnich vépennych omitek (7)
druhotné vépennocementové omitky
cementovy torkret

Pfedmétem restaurétorského prflzkumu bude zdivo a omitky brény.

lll. l’Jdaje o akci

Zadavatel:
Na’rodni pamétkovy flstav — Uzemni pamétkové spréva na Sychrové,Zémek Sychrov 3, 463
44 Sychrov
Pamétkofl dozor:

Termin akce: 2019
Zhotovitelé:

IV. Restaurétorskv zémér

Cilem prflzkumu je stanovit rozsah a pfiéiny poékozeni omitek a zdiva a navrhnout
optimélni Feéeni restaurétorského a stavebniho zésahu.

V. Rozpoéet prfizkumu

1.1. Restaurétorsky prfizkum na misté a dokumentace stévajiciho stavu, druhotnych
zésahfi, zaméfeni psaniékového dekoru

Vizuélni prflzkum, konzultace pfimo na objektu, kompletace dosud provedenf/ch
prflzkumfl a zésahfl, zpracovéni vilsledkfl méfeni' pfimo na objektu, shrnujici zprévy a
vyhotoveni névrhu daléiho postupu.

Nélezové situace, jednotliva’ poékozeni, pflvodni a druhotné realizace budou
dokumentova’ny fotograficky a textovou formou (pfipadné grafické zakresleni do oslabenYch
fotografii).



Dekor sgrafitového psaniéka bude zakreslen a zméfen.
Budou provedeny hloubkové a stratigrafické sondy do omitkovych vrstev.

Cena ...............................................35 000,— K6

1.3. Technologické analyzy

1. Vizuélni prflzkum, vybér mist odbéru vzorkfl, povrchové neinvazivni méfeni vlhkosti, odbér
vzorkfi (2 dny/ 1 osoba) .........................................................................5 000,- Kc":

2. Stanoveni obsahu vlhkosti a vodorozpustnych soli (sirany, chloridy a dusiénany) na 2 oséch,
vidy ve 3 vyékéch a v kaidé vyéce v 3 hloubkéch; + ve 4 vzorcich malt z povrchu zdiva.

Celkem 22 vzorkfl é 400,- Kc": .....8 800,- Kc“:

3. Stanoveni hygroskopické nasékavosti (pfi RV 60% a 90%) vybranS/ch vzorkfi (vybér podle
vysledkfl stanoveni obsahu vlhkosti a vodorozpustnych soli).
Celkem 5 vzorkfl é 300,- Kc"; ..................................................................... 1 500,- K6

4. Identifikace vykvéttl soli (FTIR, REM-EDS)
Celkem 3 vzorky a' 1500,— Kc": ...................................................................4 500,- Kc”:

5. Analyza pflvodnich i sekundémé pouiity’lch malt; uréeni sloieni a zékladnich vlastnosti malt
(stanoveni objemové hmotnosti, nasékavosti, modulu pruinosti; stanoveni typu pojiva a kameniva -
optické mikroskopie, REM)
Celkem 5 vzorkfl é 3000,- K6 .................................................................... 15 000,- Kc":

6. Vyhodnoceni vysledkfl a zpracovéni zévéreéné zprévy... ........5 000,- K6

Cena................................................................................................... 39 800,- Ké

1.4. Zkouéka odstranéni cementového torkretu

Pro stanoveni éasové néroénosti zésahu bude proveden vzorek mechanického
odstranéni torkretu v rozsahu cca 0,5 m2.

Cena11000,-Kc";

1.5. Zkouéka odsolovaciho zébalu

Pro stanoveni efektivity a proveditelnosti bude proveden vzorek odsolovaciho zébalu
v rozsahu cca 0,5 m2.

Navrhované receptura odsolovaci smési:
Podstfik:

10 odmérek (1 ,5l) Arbocelu BC200
20 odmérek (1 ,5l) vody
400 ml Fungispraye Super

Smés: , , - ,,
5 l Arbocelu BC200 (5 | = maly kYbl)
5 | kaolinu MKM
20 I pisku (séty ,,dvojka“)
300 ml Fungispraye Super



Efektivita bude nésledné vyhodnocena analf/zou vzorkfl odebranych v misté zébalu (z
omitky i ze zébalu — 6 vzorkfl é 400,- K6)

Cena ..................... 13 000,- Ké

Cena celkem (zahrnuje veékeré néklady) ...................................98 800,- Ké bez DPH
DPH 21%.................................................. . ..............................20 748,- Ké
Cena s DPH (21%) ..........119 548,- Kc”: s DPH

V Brné 4. 6. 2019






