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SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK I

SMLUVNÍ STRANY
MKOLP002EILX

Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440

IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

lín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02Kolín III.
04259106

3951116379/0800

(dále jen "zhotovitel")

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupený:
číslo účtu:

na straně druhé

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo spočívající v realizaci stavební úpravy sociálního zázemí pro personál kuchyně
v hospodářském objektu „MŠ Jeronýmova - úprava soc. zázemí pro personál kuchyně", podle

zpracovaného položkového rozpočtu a projektové dokumentace, včetně dopravy a přepravy
v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla
dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací
dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a
jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo"), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná
specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - položkový rozpočet. Zhotovitel, jako osoba
mající odbornost v daném oboru, naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plné
prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této
smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

2) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené
dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
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ČLÁNEK III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě

výzvy objednatele (předpokládaný termín 05.08.2019). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit

a dokončené předat objednateli nejpozději do 30.09.2019.
Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné
provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění je hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.; na
č.parc. st.5911 v katastrálním území Kolín.

2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen

3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan

4) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla

objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat

alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele,

číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá,

soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců

objednatele a zhotovitele.

5) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn, prosté všech vad a nedodělků. Povinnost

zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace

ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se

vylučuje.

6) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude

vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě
sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude

zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V.

DOHODA O CENĚ DÍLA

1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu §2 odst.2 zákona

č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

2) Smluvní cena díla: 604 791 Kč včetně 21 % DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

499.826,66 Kč

104.963,60 Kč

604.791,00 Kč
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3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně 

předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro 

řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, 
výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad 
rozsah uvedený v příloze č.1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací 
oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či 

samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 
dokončení díla a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného 

doručení objednateli.

2) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla 

objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu 
(faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; 
přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy 
obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jim vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat 
všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.

4) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn 
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 

splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemné zároveň s vráceným daňovým 
dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) 
včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).

5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII.

SANKČNÍ USTANOVENÍ

1) v případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této 
smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne 

předání řádně zhotoveného díla objednateli.

2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIN. odst. 5 

této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1 

případné 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.

4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK Vlil.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmétu plnéní dle této smlouvy) 
v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo 
s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění 

poslední vady nebo nedodělku.

2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského 

zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje.

3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady 

opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy 
také na odstoupení od této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.

5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 
nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady 
podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu 

odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele 
nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX.

TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.

2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné 
písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle 
odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu 

s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy 
musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 

2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručeni písemné výpovědi zhotoviteli.

4) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 
povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 
povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet 

následující den po doručení písemně výpovědi objednateli.
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5) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy 

a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy.

ČLÁNEK X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2) Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o zrněné některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. Po tuto dobu je 
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit objednateli 

seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % 

z celkové ceny. V případě, že zhotoviteli nevzniknou v rámci plněni této smlouvy subdodávky za 
více než 10 %, je povinen v terminu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ předložit objednateli 

prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradii více než 
10 % z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv.

6) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

7) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 

§ 1765 odst.1 a § 1766 a §2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 

smlouvou.

8) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 

neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 

možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

9) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je

b.
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ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10)Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit 
podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech 
náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou 

souvisejících.

11)Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou 
považovány za neplatné.

12)Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejfíování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 

s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v 
registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě 
neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje 
metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína 

nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

13) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 

města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanoveni právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

jakýchkoliv dalších podmínek.

14)Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha Č.1 SoD - položkový rozpočet 
Příloha Č.2 SoD - harmonogram prací
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DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.08.2019 usnesením
č. 1220/31/RM/2019

1 2. 08. 20191 2. 08. 2019
v Kolíně dneV Kolíně dne

objednatel: jměsto Kolín J

zast. Michalem Najprtem,
místostarostou města Kolín



list č. 1Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

Zakázka:

Místo:
IČ: 002 35 440 

DIČ: CZ 002 35 440
Město Kolín 
Karlovo náměstí 78 

280 12 Kolín 1

Objednatel:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ: 042 59 106 
DIČ: CZ042 59 106

David Síxta stavební s.r.o. 
Václavská 4

Zhotovitel:

280 02 Kolín

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
142 400,18HSV

259 886,48PSV

80 540,00MON

5 000,00

12 000,00
Vedlejší náklady

Ostatní náklady
499 826,66Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH
0,00 CZK15 %Snížená DPH

499 826,66 CZK21 %Základ pro základní DPH
104 963,60 CZK21 %Základní DPH

0,74 CZKZaokrouhlení

604 791,00 CZKCena celkem s DPH
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Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

list č. 2 - 4

Zakázka:

Místo:

Název položky Celkem KčMJ množství cena / MJP.Č.

6 133,20Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
i kus ] 1,00 i 400,oo;400,00!Osazení překladu keram. vysokého, světí, do 180 cm1 I317R121029

T 5 183,20!t Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 100 m2 ; 
I mm I

5,46 950,00!342270012RAA2

5.46Příčka koupelna . ((1.2*0.4)*3.1)*1 1

(překlad nenosný pórobetonový; I = 125,0 cm; š = 10,0 cm;: kus i 
íh = 25,0 cm: uložení 100 mm; max. světlost otvoru 1 000 ! i 

!mm; barva bílá i ;

550,00; 550,001,00|3 595314233R

!
24 066,35Vodorovné konstrukceDII: 4

0,01' 36 800,00' 298,08:Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech 

!profil I, 100 mm

4 413941121RT2

1
P02 - nenosný nosník IPE 100 . (1*8.1)/1000 0.01

1 125,32Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech 

profil I, 140 mm

0,03 35 600,005 413941123RT2 t

P03 - nosný překlad IPE140 : {2.45-12.9)/1000 0.03

20,36j 950,00|m2 : 19 342,95416020113R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 

s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 

impregnovaná, bez izolace

6l

s úpravou rohu koutů a hran konstrukci, pfebroušeni a tmeleni spár. 

koupelna s prořezem 6 1'1.1 

šatna s prořezem ; 12.41*1 1

6.71

13 65

2,00l 350,00 700,00i Montáž větrací mřížky ! kus i7 418R55001

)I kus i 2 600,002,00 1 300,00Mřížka větrací CMN 500x300 mm, nerez8j598961315R2

Mezi šatnou a koupelnou se osadí nové větrací mřížka dle stávajícího otvoru

Úpravy povrchů vnitřní 25 846,20Díl: 61
360,00|IOprava vnitřních omítek stěn štukových 

ivápenocementových, -, oprava z 30%, malba

I m2 j 71,80! 25 846,20!9 612100032RAO

otlučeni vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu 

jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v 

místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně vnilrostaveništniho přesunu suti a odvoz na skládku do 10 km. bez poplatku za skládku 

koupelna ((3,25+0.92+0.92+3.25+1 94)-0.9) 

šatna ((3.25+3.25+2 43+ir3,1) 

chodba ' ((2.3+1 + 1.2+1)*3.1) 

stropy 12.41+2.3

9 25

30 78 

17.05 

14.71

Výplně otvorů 26 600,00Díl: 64
I kus ' 2,00i 2 000,00| 4 000,00:jMontáž zárubně ocelové W111-2,75 m Ikřídlo10 763181191ROO

4,00Í tt 300,00! 1 200,00Osazení a seřízení dveří kus I642R5500111

1 200,00 1 200,001,00zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro 

přesné zděni; ústí 80 mm; š průchodu 700 mm; h 

[průchodu 1 970 mm; L, P

kus :553310721R12

I i
1 200,0011,00' 1 200,00kus553310722R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro 

přesné zdění; ústí 80 mm; š průchodu 800 mm; h 

[průchodu 1 970 mm; L, P

13!

i

2,00 4 500,00! 9 000,00[dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 600 mm; h| 

= 1 970,0 mm; hladké: otevíravé; počet křídel 1; plné; 

[povrch, úprava laminát

kus61168801R14

4 500,00! 4 500,00idveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 700 mm; hj kus 1 

!= 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; i

1,00i61168802R15'

I
i povrch, úprava laminát

t[dveře speciální mechanicky odolné: vnitřní; š = 800 mm; h; kus ; 

i= 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; 

povrch, úprava laminát

5 500,00; 5 500,001,00í16161168803R

!

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 000.00Díl: 95 2
17I952R901112 2 000,005,00i 400,00:'Vystěhování šatních skříní původních kus

i



Celkem Kčcena / MJmnožstvíNázev položky MJP.č.
20 174,45Bourání konstrukcí___________________

i Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 

iVyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy 

do 2 m2

Díl: 96
800,001 15 704,0019,63;: m2 i965048515R0018'

60,0020,0013,00|kus ;19 968061125R00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

'Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 i m2 ; 0,71 < 248,85350,00120 968062455R00

;m2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

plocha zárubně : ((1,97*2)+0,8)*0.15 0,71

4 161,606,941 600,001I m21 Bourání příček z cihel pálených, ti. 15 cm21 962200011 RAB

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. 

Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

3.00koupelna . (0.92*2)+(0,58*2) 

šatna chodba (0,63*3.2)+(0,6*3.2) 3,94

12 269.65Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97 2
2 400,00!400,00!6,00|I Vysekání kapes ve zdivu z cihel velikost otvoru 30x30x15 kus I22 973100011RAO

i
lem i
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

6 00kapsy pro uloženi překladu : 6

350.00II Odsekáni a odebrání obkladů vnitřních 9 869,65l28,201: m2 123 97850001ORAO

vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo. Svislá a vodorovná 

doprava suti, odvoz do 10 km.

20.33koupelna

(0.525+1.94r VI, 1+0.85+0.95+0.15+0,6+0,15+0.95+0.85 

+ 1,1)’2
demontáž soklíku - koupelna : (1.3+0,5+0.5)*0,1 

demontáž soklíku - šatna ((3.25*2)+(2.43+1.63)*0,1)

0,23

6.91

0,73demontáž soklíku - chodba ;

((1 73+1.6+1.1+0.2+1.5+0.25+0.95r0.1)

2 196,00Staveništní přesun hmotDíl: 99
600,00! 2 196,003,66[Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

: výšky do 6 m

^998011001ROO

i

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a 

služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

3,660.09+0.27+1.16+0.53+0,68+0.1+0.7+0,13

49 020.35Podlahy z dlaždic a obklady______________
[Přesun hrnot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6! %

Díl: 771 2
io,oo| 4 079,80407,98'2^ 998771201ROO

I
m

50 m vodorovně

[Dlažba z dlaždic keramických 30 X 30 cm, položených do | m2 | 

iflexibilního lepidla, , včetně jednosložkové hydroizolační | i 

[stěrky I

28 295,301 450,0019,51771575024RAA26

I

Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování Vloženi těsnicího pásu do spoje podlaha stěna a zalmelenl

silikonovým tmelem

včetně soklu do výše 50 mm 

šatna s prořezem 12,41*1,1 

chodba s prořezem ■ 5,33*1.1

13.65

5,86

m2 I 10 785,501 850,00;5,83[Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, se separační a 
[zvukově izolační podložkou, na podklad z betonu, vlhké 

[prostředí, včetně jednosložkové hydroizolační stěrky

771575121RAA27

i

Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, obvodový dilatační pás, hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, 

spárování Vložení dilatačního provazce do spoje podlaha-sténa a zatmelení silikonovým Imelem 

včetně soklu do výše 50 mm

5,83koupelna s prořezem : 5,3*1.1

19,53Í[Vybourání dlažeb bez vybourání podkladního lože 

s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.

Svislé přemisléni ze 2 NP. nebo 1 PP vodorovné vnitrostaveniSlnl přemístěni do 30 m, odvoz na skládku do 10 

km Bez poplatku za skládku

28|771990010RA0 300,00) 5 859,75m2

i

5.33chodba : 2,6*2,05 

šatna ; 3.25*2.43 

koupelna 3.25*1 94

7,90

6,31
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MJ I množství | cena / MJ | Celkem Kč
Oč ^

8 251,941 "

Název položkyP.č.
42 535Obklady keramické___________________

;Příprava podkladu před provedením obkladu provedeni 

I hydroizolační stěrky jednovrstvé

Pil: 781
340,0024,27m2291781101141R00

6.10koupelna ((0.8+0.92+0.8)*2,2)*1 1

((1,05+1,94+1.95)*2)*1.1

((1,2+0.92+1,2r2)*1,1

10.87

7.30

jPřesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do j 

!6 m I
8,00i 2 731,84341,48% ,998781201ROO30

31 551,521 300,00|24,27i m2 ;iObklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do 
jflexibilního tmelu, ,

781475115RAA31

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárováni a podílu práce v omezeném prostoru a na malých 

plochách.

koupelna ' ((0.8+0.92+0.8)*2 2)*1.1 

((1.05+1.94+1,95)*2)*1.1 

((1.2+0.92+1.2)*2)*1,1

6.10
10.87

7,30

3 402,72NátěryDíl: 783
260,OOj 2 602,08; m2 i 10,01Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické 

základní a dvojnásobný krycí

32 78322001ORAB

i

10,01ocelové zárubné

((1,97+0,6+1,97)*2)+((1,97+0,7+1,97)*0,2)

iOdstraněni nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním 80,00 800,6410,01m2 íW783900010RA0

1
10.01ocelové zárubné :

((1,97+0 6+1,97)*2)+{{1.97+0,7+1.97r0.2)

7 897,70Malby______________________________
jOdstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

Díl: 784
i m2 i 71,801 50,00j 3 590,00W784402801ROO

4 307,70!60,00:71.801* m2 ,i Malby z malířských směsí disperzní, penetrace 

ijednonásobná, malba dvojnásobná, bílá_______
35 784450020RA0

9.25koupelna : ((3.25+0,92+0.92+3,25+1,94)*0.9) 

Šatna ((3,25+3,25+2 43+1)*3.1) 30.78

17,05

14,71

chodba : ((2,3+1 + 1,2+1)*3.1) 

stropy 12,41+2,3

13 000.00OstatníDíl: 799 z
500,00| 2 000,00^I Stěhování plechové šatní dvouskřině o rozměrech 

j800x500x1800_____________________________________

4,00|kus i799R82511936

4,001 2 000,00í Plechové šatní dvouskřině o rozměrech 800x500x1800 ! kus 500,00155711104R137!
I

Dvouoddilový svařovaný šatník šířky 800 mm s šířkou oddílu 400 mm. výška 1800 mm, 

hloubka 500 mm Uzamykání cylindrickým zámkem se dvěma klíči, nebo otočným zámkem 

pro visací zámek Barva korpusu světle Sedá, barva dveří šedá. modrá, červená, zelená nebo žlutá

V každém oddílu je ohyb zabraňující vtlačení dveří dovnitř skříně a vypáčení zámku

kus IŠatní lavice 1 m, smrkové latě, s roštem na obuv 2,00|38|55811101'ŘT 4 500,00| 9 000,00

šatní lavice s roštem na obuv vhodná 1 do mírné vlhkého prostředí Konstrukce vyrobena z ocelových profilu

16 789.50Přesuny suti a vybouraných hmot_________
IVodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání [ 

Ivybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

; vodorovnou dopravu.

Díl: D96 z
800,00 4 920,006,15t ;979086213R0039

I
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání 

na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, 

jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

6,15| 250,00 i 1 537,50t^979081111R00

|Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za | 

i každý další 1 km___________________________________________ |

20,00! 2 337,00!116,85t ;41 979081121ROO

1
116,85odvoz 20 km 19*6 15

800,00! 4 920,006,151tIPoplatek za skládku stavební suti421979990001ROO

6.150,72+1.72+2.01+1.7

100,00; 3 075,0030,751t■ Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
j příplatek za každých dalších i započatých 10 m

979087391 ROO43

[vzdálenosti suti.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním

prostředkům do 10 m,

30.75nošeni do 50 m 5*6.15

251 931,42Celkem



list č. 5 - 6Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

Zakázka:

Místo:

Celkem Kčcena / MJMJ množstvíNázev položkyP.č.
13 291,66Vnitřní kanalizaceDíl: 721

4 500,00750,OOjIPotrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm,

jtloušťka stěny 3,2 mm, DN 100_______________________

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku Bez zednických výpomoci

6,00m1I721176212R00

I

Včetně zřízeni a demontáže pomocného lešení

191,663,50i54,76i; %i Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m21998721201R00

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

2,OOj 2 600,00;1 300,00: soubor:Napojeni na stávající kanalizaci z litiny či kameniny 

j Stavební připomoce - vysekání zdivá a začištění
721R550013!

4 000,004 000,OOji.oolkpl i721R3009994
Svislé přemístěni ze 2 NP, nebo 1 PP. vodorovné vnitrostaveništní přemístěni do 30 m, odvoz na skládku do 10 

km. Bez poplatku za skládku

2 000,OOl! 2 000,001,00!i kpl !Pomocný materiál s příslušenstvím5I721R66601

26 394.40Vnitřní vodovodDíl: 722 112,00! 6 600,00550,00!Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm m^22174311R00

Polriibi včetně tvarovek a zednických výpomoci

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa

12,00Í 580,001 6 960,00Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm ! m I71722175211R00

Potrubí včetně tvarovek a zednických vypomoci

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa

90,00! 2 160,0024,00Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou PET fólií 

zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 

9 mm, d 12 mm

m722181232ROO8
i

Rozvody je nutné izoloval nejen kvůli teprílnym ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškozeni 

Proto |e nutné izolovat i kolena a odbočky Na potrubí budou též dodrženy dilatace, dle projektu a 

materiálových předpisů výrobce potrubí

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

237,20j 474,402,00!%Přesun hmot pro vnitřní vodovod , výšky do 6 m 

vodorovně do 50 m

91998722201ROO

3 200,00800,0014,00! soubor:Napojení na stávající rozvody vody na litiny722R5500110
5 000,005 000,OOí1,00'! kpl 1Stavební připomoce - vysekání zdivá, vrtání ve zdivu a 

začištění

722R30099911

2 000,002 000,0011,00I kpl ;Pomocný materiál s příslušenství722R6660112

48 900,00Zařizovací předměty_________________
I Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládáni bez 

Ipřislušentsvi, nadstandarni, včetně dodávky materiálu

Díl: 725 2
4 800,004 800,00!1,00i kus I725845111RT213'

I
ruční sprcha s chromovou pákovou baleni

600,00j 1 200,002,00kusDemontáž stávající sprchy725R84086114
13 200,00!6 600,00)kus i 2,00Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, 

I baterie, zápachové uzávěrky,_______________________
725100001RAO15

!
Sprcha a umyvadla budou napojeny na teplou a studenou vodu

0.5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedeni a upevněni kanalizační a vodovodní výpustky. osazeni 

umyvadla, sifonu a vodovodní baterie S dodávkou materiálu

8 200,008 200,001,00kus IZařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi.161725100006RAO

Vyvedeni odpadni a vodovodní výpustky, dodávka a osazeni klozetové mísy s nádržkou 0,5 m kanalizačního 

potrubí
ŠIĎČI 500,001 1 500,00'kusI Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně 

I baterie a konzol _____________________

17I725290020RA0

j

Svislé přemístěni ze 2 NP, nebo 1 PP, vodorovné vnitrostaveništni přemístěni do 30 m, odvoz na skládku do 10 

km Bez poplatku za skládku

1 600,0011 600,00!1,00kus jMontáž zařizovacích předmětů - sprchové vany 

nízkoprofilové

18 725R200055

11 Sprcha a umyvadla budou napojeny na teplou a studenou vodu

1 m kanalizačního potrubí vyvedeni odpadni výpustky, osazeni sprchové vaničky a montáž baterie

1 600,002,00| 800.00!kusDávkovač tek. mýdla nerez SLZN 18 nástěnnýW725R55149
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Kč V

500,00 ^
Celkemmnožství cena / MJNázev položky MJP.č.

5 500,001
1,00vanička sprchová čtvrtkruh; I = 910,0 mm; š = 910 mm; hl 

= 185 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; 

iumístění v rohu; samonosná

kus55220113.MR20

Nizkoprofilová vanička 90 « 90 x 2 cm litý mramor hladké dno vaničky dokonalý vzhled, perfektní funkčnost 

čtvercová - lze zapustit nebo položit přímo na podlahu otvor pro sifon - průměr 90 cm sifon neni součásti dodávky

vhodná pro všechny čtvercové kouty, sprch dveře

IDvoukřídlá zástěna z bezpečnostního skla 11 000,001 11 000,00' kus 1,0021 55428083.AR1

300,00 300,00% 1,00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky 

do 6 m

vodorovně do 50 m

22 998725201ROO

1 824,83Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
9,12i 456,00150,00;Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu231979082219R00

isuti po suchu za další 1 km

9.12odvoz do 20 km 19*0,48

jVodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná [ 

i doprava suti po suchu do 1000 m

450,00! 216,000,4824 979082113R00

i
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých 

dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.

900,00j 432,00:0,48 ijVodorovná doprava po suchu nebo naloženi Nakládáni : t

i vybouraných hmot na dopravní prostředek_________________ I_______

25 979086213R00

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání 

na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,

0,48f 720,001 500,00jTPoplatek za skládku suti - stavební keramika26 979990111 ROO
t

0,83IVodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládáni j t i
i vybouraných hmot na dopravní prostředek________________ j_____ |

0,00 800,00 i979086213R0027

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládáni 

na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu.

90 410,89Celkem
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Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

list Č. 7

Zakázka;

Místo:

Celkem KčMJ množství cena / MJNázev položkyP.č.
10 000,00Ústřední vytápěníDíl: 730

10 000,0010 000,001,00'kpl istavební přípomoce - začištění po demontážích a1I730R55501

! montážích rozvodů

32 032,60Rozvod potrubíDíl: 733
! % 1 832,6010,0083,26■Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m998733201ROO2

1 600,00'80,0020,00Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm73320001ORAO3 m

odřezání dvojitých objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí.

Svislé přemlsténí ze 2 NP, nebo 1 PP, vodorovné vnitrostaveništni přemisténí do 30 m, odvoz na skládku do 10 

km Bez poplatku za skládku

29 000,0011 450,0020,00i Potrubí měděné spojované pájením D 15x1 + izolace tl. i m 

|13 mm

na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč lermohlavic

4 733223102

I
i

30,00 j20,00| 600,00:Tlakové zkoušky potrubí^733R11101 m

3 311.75Armatury__________________
! Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Díl: 734 2
5,00 711,75142,35i % i998734201ROO6

450,00450,001,00(Ventil termostatický,rohový, GlACOMINI R401H DN 15, : kus '734R2252147 I
J.

I bez termostatické hlavice I

na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč lermohlavic

kus II Termostatický ventil úhlový Giacomini R403TG

....... .1.1 .............. .

500,00500,00!8 734R265111

na stávající rozvody bude napojen novy radiátor a otopný žebřík vč termohlavic

Sroubení regulační, přímé, GIACOMINI R17TG 3/8 350,00350,00i1,001 kus^34R265113

na stávající rozvody bude napojen novy radiátor a otopný žebřík vč termohlavic

2^ 1 300,00650,00jkus I'Termostatická hlavice Giacomini R47010 734R221612

na stávající rozvody bude napojen novy radiátor a otopný žebřík vč termohlavic

10 100.00Otopná tělesaDíl: 735 2
3 000,003 000,001,00Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 

přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, levé 

nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným 

oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu

kus i735151362R0011

na slávajici rozvody bude napojen novy radiátor a otopný žebřík vč termohlavic

! kus IiTlakové zkoušky otopných těles 1 200,001 200,00!1,001735R15692912
i 2,00li kus i 1 100,00550,001• Demontáž otopných těles735R20001913'

Svislé přemlsléní ze 2 NP nebo 1 PP vodorovné vnitrostaveništni přemístěni do 30 m, odvoz na skládku do 10

km Bez poplatku za skládku

! kus \! Otopné těleso KORALUX RONDO MAX - E KRMĚ 

í 1820.595
1,00í 4 200,00'4 200,00i14 735R54132

i
na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč termohlavic

600,00600,001,00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m %15 998735201ROO

55 444,35Celkem

Celkem Kčcena / MJMJ množstvíNázev položkyP.č.
25 400.00Montáže vzduchotechnických zařízeníDíl: M24 2

8 200,00 16 400,00
2,00|[Axiální ventilátor Elektrodesign Silent 300 CRZ + ovládáni | kus ! 

j- napojení na stávající potrubí i ■
1 240R01021

4 000,004 000,00'1,001: kpl i'Stavební přípomoce2|240R99001

3I24OR999OI 5 000,002 500,002,00ii Demontáž původních ventilátorů i kpl '

25 400,00Celkem
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Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

list Č. 8

Zakázka:

Místo:

MJ množství cena / MJ Celkem KčNázev položkyP.č.

4 500,00Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97
25,00l 4 500,00180,00Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm1 974100020RA0 m

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

55 140.00ElektromontážeDíl: M21 1
600,00! 2 400,004,00!! Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských 

: místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body |
i kus210201514R002

!

(
s vestavěným LED modulem

1 200,00600,00|2,00Napojení axiálního ventilátoru kus I210R550013

9 600,00:80,00!120,00I Kabel CYKY uložený v liště4 210R81011 m

kpl i 5 500,00: 5 500,001,00:i stavební přípomoce - zahozeni rýh5 210R99901

NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ 2 400,0080,0030,00:M75J111OA06
Ií

4 000,00(Napojeni nové elektroinstalace na původní 4 000,001,00:1 kpl210R222017

320,00: 640,00ISériový spínač TYP 3559-A05345, TANGO 2,00i kus210R550028l
2 sériové vypínače, které budou napojeny na svélía a ventilátory

IZásuvka dvojití 230V/16A TYP 5512A - 2349 B, TANGO 2.00ikus ! 350,00 700,0019 210R55003 1

300,00 600,00kus j 2,00jIZásuvka jednoduchá 230A/16A , IP4410 210R55004 i

V koupelné musí byt použity zásuvky s krytím IP44

jjiistič pro koupelnu 16A vč. kompletace v rozvaděči 4 000,00j 4 000,001,00I kus !210R5500511
4 500,00; 4 500,001,00kpl: Demontáž elektroinstalace12 210R99001

19 600,004 900,00LED svítidlo interiérové na zavěšeni, či přisazeni ke 

stropu; IP 20; 10 W; typ modulu 1 x 1300 Im, spektrum 

840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; 

použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, 

nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech 

bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) 

(oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí 

vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop 

pomocí lankových závěsů; délka 640 mm; šířka 195 mm; 

výška 34 mm

4,00|kus348360101R131

i

59 640,00Celkem

MJ množství cena / MJ Celkem KčNázev položkyP.č.

5 000,00Vedlejší náklady
'Staveniště

Díl: VN
5 000,00 5 000,00Soubor1 00521 R

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy

12 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
i Soubor!IBezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi 4 000,00| 4 000,00(2 005211080R
i

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, náklady na osvětleni 

staveništé, náklady na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

6 000,00|
1,00' 6 000,00Soubor(Zkoušky a revize3Í00523 R

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo 

objednatelem a které jsou pro provedeni díla nezbytné

2 000,00|I Soubor| 1,00j 2 000,00Předáni a převzetí díla4 00524 R

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí díla

17 000,00Celkem



Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet list č. 9

MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně

hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.

Zakázka:

Místo:

IČ: 002 35 440
DIČ: CZ 002 35 440

Objednatel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín 1
IČ:Projektant:

DIČ:

IČ: 042 59 106
DIČ: CZ042 59 106

David Sixta stavební s.r.o.
Václavská 4

Zhotovitel:

280 02 Kolín

Rekapitulace dílčích částí
číslo Typ dílu CelkemNázev

Svislé a kompletní konstrukce ČZK6 133,20HSV3

Vodorovné konstrukce CZK24 066,354 HSV

Úpravy povrchů vnitřní CZK25 846,2061 HSV

Výplně otvorů CZK64 HSV 26 600,00

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách CZK95 HSV 2 000,00

Bourání konstrukcí CZK96 HSV 20 174,45

Přesuny suti a vybouraných hmot CZK97 HSV 16 769,65

Staveništní přesun hmot HSV 2 196,00 CZK99

Vnitřní kanalizace CZKPSV 13 291,66721

Vnitřní vodovod CZKPSV 26 394,40722

Zařizovací předměty CZKPSV 48 900,00725

Ústřední vytápění CZK10 000,00PSV730

CZKRozvod potrubí PSV 32 032,60733

CZKArmatury 3 311,75PSV734

Otopná tělesa CZK10 100,00735 PSV

Podlahy z dlaždic a obklady CZKPSV 49 020,35771

Obklady keramické CZK781 PSV 42 535,30

CZKNátěry 3 402,72783 PSV

CZKMalby PSV 7 897,70784

Ostatní CZK13 000,00PSV799

Elektromontáže CZKMON 55 140,00M21

Montáže vzduchotechnických zařízení CZKMON 25 400,00M24

Přesuny suti a vybouraných hmot CZKD96 PSU 18 614,33

Vedlejší náklady CZKVN 5 000,00VN

Ostatní náklady CZKON ON 12 000,00

CZKCena celkem 499 826,66

1 2. 08. 2019 U 08. 2i9
dneV Kolíně dne

město Kolínobjednatel: zhotovite
zast. Michalem Najbrtém,
místostarostou městaí Kolín
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