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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
MKOLP002E1IC

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:

ín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

na straně jedně (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02Kolín III.
04259106
CZ04259106
Davidem Sixtou, jednatelem
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 výdejních míst ve 2 třídách „MŠ
Masarykova - rekonstrukce 2 výdejních míst ve třídách",v školském objektu MŠ Masarykova

na č.parc. st.5442, podle zpracovaného položkového rozpočtu a projektové dokumentace
(rozdělené po podlažích na typ A - 1.NP a typ B - 2.NP) a realizované současné, 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 jejich příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo"), a to řádné, 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
plně 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 dokončená předat objednateli nejpozději do 30.09.2019.

Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou Ihůtou pro řádné
provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění je školský pavilon MŠ Masarykova, ul. Masarykova čp. 891; Kolín II.; na č.parc.

st.5442 v katastrálním území Kolín.

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

3) éto 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: 825 349,19 Kč včetně 21 % DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

682 106,77 Kč

143 242,42 Kč

825 349,19 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 jím 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 písemně 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 

doručeni 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 Vlil. 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.



-4-

3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, 

případně 2 tohoto číánku 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 předmětu plnění 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 podstatněho 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 díe 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 doručení písemná 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 písemné výpovědi objednateli.



-5-

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 změně 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 plnéním 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 plnění 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 plnéní subdodávky uhradil 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
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smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeněho 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, uveřejňování 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

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 ustanovení 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.

ve

ve

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy;

Příloha Č.1 SoD - položkový rozpočet (typ A - 1 NP) 
Příloha Č.2 SoD - položkový rozpočet (typ B - 2.NP) 
Příloha Č.3 SoD - harmonogram prací



r
-7-

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro píatnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.08.2019 usnesením
č. 1218/31/RM/2019

1 2. 08. 2019 n 08. 2019
v Kolíně dne V Koííně dne

David Sixta stavební s.r.o.
zast. Davidem Sixtou,
jednatelem

I

město Kolín
zast. Michalem Nájbrtem,
místostarostou nníěsta Kolín



List č. 1 - 3Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1.NP
Stavba

Část;

01 - Stavební úpravy 

Náklady ze soupisu prací 208 600,09

203 600,09HSV - Práce a dodávky HSV^
^ Svlsíé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatňrkonstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě_________________________________

4 981,70 

25 749,46

6 419,84

4 811,85

2 034,50
998 - Přesun hmot

159 602,74 

2 800,00 

400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - zďravotechnika - zanzovaci předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 200,00
21 114,41

763 - Konstrukce suché výstavby
9 000,00

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské
73 300,75

600,00
___ 767 - Konstrukce zámečnické ____ ________

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady_________________

783 - Dokončovací práce - nátěry______________

____784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
__ VRN i - Průzkumně, geodetické a projektové práce

21 933,31

19 153,75

5 711,88

4 388,64

5 000,00
5 000,00

SOUPIS PRACÍ
Cena celkem 

____[CZK]._._
J.cena [CZK]P Ty 

Č p
MJ MnožstvíPopisKód

203 600,09Práce a dodávky HSVD HSV
4 981,70

__ Svislé a kompletní konstrukce^
, TVytvoření prostupů konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravení po protažení trubek, uvedeni

_ Ido původního stavu konstijjkcí (vodorovné konstrukce)_____________ _______ ________________

___ 8 _________________________________ _____ ^_______________jPríčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 5d0

'ikQ/m3. tloušťka pfíčkv 50 mm_________ ______________ _________________________________ ________

(0.2S+0.6)*3.08_________________________________________________________________ __
I I Doplnění zdivá (s dodáním hmot) dveřních obrub 

2*2+08 ~~

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní__________ _______  __
Potaženi vhítrn?čh ploch pletivem v plose nebo pruzích, na plném podkladů skíovláknitým

vtlačením do tmelu stěn___________  ____ ______________________________ ___ _____ __
'(Ó.25+Ó.6)*3.08_______________________ __________ _______________________ _______ _ . _
Omítka vápenná’vnitřních ploch ’naná’sěn'á rucne dvouvrstvá štuková, tloušťky jáďrové“omitky

doj_0 mm_a tlouštkv štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn . ______ _____ ___________
{(2.4+4.2+Ó4+4.2)*3.68)

((1,1+1,2+1.1+1.2)*3.08)

D 3
1 600,00200,00 ■8,0001kus

1 K 311101212.R

8,000
W

1 701,70650,002,618m2
2 K 342272205

2,618
W 1 68O,Ó0j~

350,004,800
3 I K [349234831

m
4,800

w

25 749,46
_ D 6__________
4rK Í612142001 733,04280,00m2 2.618

W loT"I m2 I 54.824[~ 

“To,"656 

14,168 

54,824

20 833.12380,005 1 K 612311141

W

W

Součet____________________________ ________________________________ ____________ —r
jOpravá vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované

I plochy přes 10 do 30%____________________________ ________ _______ ____ _____________ -

w
3 291,301

6 K 612315402
450,007.314|

5,536

1,778

7,314

m2

((2.4+4.2+2.4+4,2)*3,08+9.67)*0.11 

{{1.1+1.2+1,1+1.2r3.08+2.0)*0.11 

Součet
Montáž omítkových profilu plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčěmrnTdo

podkladní vrstvy nebo onbítím rohových s tkaninou___________ ___

profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm

w

w

w
307,2030,0010,240m622143003 

155343Ó23Ó

7 1 K

184,8020,009,240m8 M
9,240

3*3,08W 400.Ó0\400,00 I|kus] 1.00'0]
^dvířka revizní 300x300 bíláI 9 I MI56245709

1,000

1W

6 419,84
Ostatní konstrukce a práce, bourání_________^_____________ ______________________^____
'Bourání zdivá nadzákladověho z cihel nebo tvárnic ž cihel pálených nebo vápenopískových, na 

_ maltu vápennou nebo vápenocementovou. obiemu do 1 m3

(0.57+0.25)*0.06*3.08_______ __________________________________________________ _________
IBouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv vyplní spár

i keramických nebo xvlolitovvch ti. přes 10 mm plochv pres 1 m2_______ __

2.0+9.'67___________________________________________ ____________________________________________________
[l2| K 1965081611 ^Odsekání soklíkůúčetně otiučeni podkladní omítky až na zdivo rovných

W ” 2.T0.25+47řÍ0,3+0,3+0.7+2.4+0.12+0,7+0,9+1.2+1.1+0.4+2,4 ‘ " ~ ___

rToTTTo-70ft4 hÁaa ÍOtlucení vápenných nebo vápéhócementových omítek vnitrních ploch sťró^’, v rozsahů~přes 

m do 30%_________________________________________________________________
((2,4+4,2+2,4+4,2)*3,08+9.67r0,11 

((1,1+1.2+1.1+1.2)*3.08+2,0)*0,11

Součet__________________________________ ________ _________ ______ ______ _ _____
TOdsékání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zďivo z óbkláďacek vnitřních, z

liakvchkoliv materiálů, plochy ořeš 1 m2____ ________ ___

(2.4+0.25+4,2+0.3+0.3+0.7+2,4)*1,4

D 9__________
IoTk 1962032230 486,403 200,000,152m3 1

0,152
W 933,6o|1

80,0011,670

TiTŤO

m2 j!ll| K 965081223

w r 17.37oT 868,5050,001m
17,370

438,8460,007,314m2

5,536

1,778

7,314

W

W

W
3 692,50250,0014,770^m214I K 978059541

14,770
W

4811,85
Přesun sutě_______________________________ _ ____________ _____ _______ __________ _____

[vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m 

”lVóďór5vhá doprava sutf ňa skládkiTs hálóžěhím há dopravní prostředek a složenim Přfpíátek k

_ i ceně za každv další i započaty 1 km _ ___________ _______________ ___  _______ _____

2,601*5

Přesun hmot

D 997

910.35!350.00'2,601t1997006511K15

3 901,50300,001
13.005!t199700651916 K
13,005

W

2 034,50
D 998
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Cena celkem

ICZKl ^
095,50 i ^

P Ty 
Č P_

MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

TPféšun IŤmoť pro budovy’6bčaňške'vystávby, býdléni, výŘ56ú”a služby~s ňóšnoTTšvíšIóu 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

__budow vvák\cc^es 6 do 12_m______________ ________ ____________ _______ ......... ............
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydléni, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

yvmezeno.u_nei.větší dooravní V7dále.nost_do 5000 m._....... ............................. ............. ......... ........ .

3,130 350,00 1t17 K 1998011002

3,1301 300.00! 939,001998011018 t18 K

159 602,74D PSV Práce a dodávky PSV

2 800,00 
2*00,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty_______________ ____________________ _

Demontáž umyvadel bez yýtokoyých armatur umyvadel_________ ___________

Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách

D 725
T dOuir 200,00 ' 

200,00 '
19 K 725210821

725320822

1,000

"SOOD" 2,000 400,0020 K

1,000 500,00 500,001725619101 .R Montáž lednice kus21 K

Poznámka k položce:
vč. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci

P

1,0001W

200.00^I kus 1,000|221 k7725619102.R jMontáž mikrovlnné trouby 

Poznámka k položce:

vč. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci

200,00

P

1,000w 1
r23Í k'!7256291'Ó1.r' iMontáž myčky I^kus 500,001 500,00:1,000

Poznámka k položce:
vč. dodávky vlastní myčky dle specifikace dokumentace

P

1,0001W

SOOD'Demontáž chladniček plynových 1,000 500,00 500,00

500,00

24 K 725672800
'SUUtl‘|

500.00Demontáž myčky I.OOOl25 K 725672800.1

Ústřední vytápění - otopná tělesa____________

Demontáž otopných těles ocelových článkových

400,00D 735

100,0^r m2 4.000]'
4.00Ó

26| K I735T2I8IQ 400,001

W 2*2

_ Elektroinstalace - silnoproud ________ _________ _^
ÍĎerfibntáž spiňačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10
|a. ořiDoiení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek^____________________ _

I Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polózápuštenych nebo
[zapuštěných. Dro_orostředí normální_do_16_A. onDoiení šroubové 2P+PE..... ...........

i Demontáž svitiďel bez zachováni funkčnosti (do suti) v bytových hěbó špolečěnškýčh 
'místnostech modulového systému zářivkových, délkvdo 1100 mm

Konstrukce suché výstavby_______________ ____

Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 

mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna tl. 150 

mm, Tl tl. 40 mm 2 x dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, El 30 

^8*1.4 " ~~~
[Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových

____Lorofilů CD. UD iednoduše_ODláštěná.deskou Imoreanovanou H2._tl._1_2.5 mm. bez„TI

(2,0+9,67)*1.1__________________ _ ______________ ______
Podhled ze sádrokartonových ďesek ostatní práče a konstrukce na podhledech ze

__sádrokartonových desek základní penetrační nátěr ____________________
P'bdhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze

sádrokartonových desek montáž oarotěsné zábrany______  ________________

[fólie PE výztužná pro pamtěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 11Qg/m2 

12,837*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Konstrukce klempířské______________________________ __________

I 3sJk i 764051413 [poiice z n^ezovéoc  ̂700*200 ...........

Poznámka k položce:

vč. kotvení do zcfi na profily L na chemické kotvy M10

1 200,00D 741

K 1741311815 kus 6,000 50,00 300,0027

50,00 400,0028 1741315823 kus 8,000K

kus 2,000 250,00 500,00;29 K i 741371821

21 114,41D 763

3,9201 2 200,00 8 624,00;1763123133 m230 K

3,920W

m2 12,837

12,837^

850,00 10911,45311 K 763131551

W

12,837 30,00 385,11m232 1763131714K

60,00 770,22m2 12,83733 1763131751K

14,121 30,00 423,631\m234 \ M \28329274
14,121W

9 000,00D 764
Tkpl 9 000,00 9 000,001,000

p

1,0001w

73 300,75Konstrukce truhlářské_______________ _______________ _________________________________________

joemontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m 

Poznámka k potožce:

demontáž dřer^ý̂ch pultů_________ ___________________ __________________________ ________________
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných riá stěnu, ší  ̂jednoho dílů

dp600_rnm..... ...................................................... ............... .......... .... .. ..................... ............. ....... .......................

__ deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm ___ _____ ____________
0,85*4-»-0,9*3+T,7*3+1 ,0*3+0,9*Í .5+0,85*1,7 ......................

1.7*2+0,6*4+1,7+1,7*0,6 

0,85*0.6+0,65*2+0,9*0,45*2 

0,6*1,7

Součet__________________ _______________ ___________ __________________________ ___
Montáž kuchyňských linek korpusu homíčh škříněk Příplatek k céně za usaženT vestavěných

___spotřebičů trouby _ _^
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavených

_ spotřebičů lednice ___________________ ____ _ _______ ____ _ ________ _ ___
„ Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěňu. šířky jednoho dílu 

Ido 600 mm________________________________________________________________________ ___________

MonTáz íčučhyňsl^ch linek pracovní desky~bež výřézúTčíeTky]ědhohbd«íů'přěšT000 ďo^'000

D 766

Í36Í K i766441822 2.oqq[_2I IOO.O0J 200,00;kus

p

5,000 3 500,00 17 500,00kus37 K 766811111

29,155 \ 

16,996 

8,520 

2,620 

1,020 

29,155

450,00 13 119,75m238 M 60722283
W

w

w

w

w

4 000,00; 4 000,00kus 1.000176681114139 K

4 000.00kus 1,000 4 000,0040 K 1766811143

4 000,00 12 000.00kus 3.000K 76681115141

30003W

4 000,00kus 2,000 2 000.0042 K 1766811212
mm

1,980 950,00 1 881,00deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm m243 M 60722259
Poznámka k položce: 

dekor bílý mramor

1.75*0.6+1,55*0.6 ______________ _______ ________________^________
Mont^ kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (vcetriě

zaměření)____________________________ ________________ ____ ______________________

Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných___________ _____________ ________

Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných __ __ _

Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk__________________________________

_ Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk ______ ______

kováni nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35 ___ ___

závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm ___________________________
~ Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně škríněk uchycených na stěně, 

délky Přes 1500 do 1800 mm ______ ____________ _________ ________ _______

p

-li???w

350,00 700,00;kus 2.000K 76681122144

kus 5,000 800,00

800,00

600,00

4 000,00 
4 Ódo.QO

45 K 1766811311

kus 5.000176681135146 K

kus 7,000 4 200,0047 K 766811411

kus
íocr
h>,t^
ll/l/'

^.000

TOOO
í,'ooo

600.0^0

'150,00~

50,00

3 000,0048 K 1766811412

150,00

50,00

49 M 54916356

M50 54931584

1,000 500,001 500,00kus51 K 1766812830

Konstrukce zámečnické _________________ __________ ____

52| K 1767641800 | Demontáž dveřních zárubni odřezáním od upevněni, plochy dveří do_2,5 m2

600,00D 767
[kusT I.OOOf 600,00 600,00
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Cena celkem

.._.I£ZK1________

21 933,31 

_^9,3o£

4 107,84

MJ Množství J.cena [CZK]P Ty

c _P,

PopisKód

Podlahy 2 dlaždic_______________________

I Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetračni na podlahu
(2.0+9.67ri,1 ______ ‘ _ _____________ _______________
PUprava podkladu před provedením dlažby samónivelačni stěrka mih.pevností 30 MPa,

tloušttív_Dřes 3 do 5 nim__ _ _ _ _ _____
(Í’0+9.67)*ÍJ_____________________________________ __________________________ —________
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spárý koutové (pn styku

podlahy se stěnout_________ ________________________________________ ___________________________
(ř(4.2+2,4H1.2-M.1-«-1.1+0.7ri.1 

\profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm

19,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství_______________________________________________________
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flěxíbílnim lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90

_ mm
(2.4+0,25+4,2*0,3-«»0.15-«-2.U0,7-*-2,4)*1,H-1,H1,2+1.0+0,7__________________________________

~~\sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm 
((2,4+0.25-M.2+0,3»QTl5-^2rÍ»b.7^-2,4)*l7l4T,HÍ ,2-^I.Q*^^
[Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexiblinim lepidlem maloformátóvých hladkých

lDřes6do9ks/m2_________________________________________________ ___________________________

(2,0*9.67ri,1____________________________________________ ___________________ __________________

|d/ažĎa keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2

D 771
35.00II m2 I 12.837 r

|53| K[771121011
12.837

w
320,0012,837m254I K 1771151022

12,837
W

570,9030,0019,030!m55 K 771161012 t19,030
W 40^1 837,3220,933m[56[/W 159054766

20,933
W I

1 420,0080,0017,750!m57I K [771474112

17,750

Tttsíoo]^W 4q,oqTJ kus J_ 44,375j 

44,375
|56| M \597613^8

W
6 418,50500,0012,837m259I K 771574111

12,8^
14,121

W
6 354.45450,00m2|60|M \59761011

14,121
(2,0+9,67)*1.1*1,1W

19 153,75
Dokončovací práce - obklady________________________

~ IMontož obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidtem

_ Imaloformátovych hladkých přes 9 do 12 ks/m2____ ______________________________

_ (2,4+0.25+4,2^-6,3+b. 15+2,1 ■»-0,7*2.4)*1,4*1,1_______________

Jdekor keramický pro interiér I exteriér pi^s 9 do 12 ks/m2 

(2,4+0.25+4,2+0,3+0.15+2,1+0.7+2,4ri.4*1.1*1,1

Dokončovací práce - nátěry______________________ ________
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštění

odmašťovačem ředidlovvm _____________________ ______________________
'(2*2+0.8)*0.25

IŽákladní^nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetícký

Í2*2+Q.8)*0,25__________ — ■ - __

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný ak/ylátový

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový____________________

Krycí n^r (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový 

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním ________________ ______

D 781
9 625,00500,0019,250m2i61 K 781474112

J9,MD 9 528,75]w 450,ÓÓ\21,175m2\62\M\59761062
21,175

W

5711,88
D 783

180,00
63 K 783301313

150,001.200m2

1,200
w 2I6.OOI180,001,200m2|64| K [783314101

1,200
W

96,0080,001.200m2
178332420165 K

216,00180,001,200m2
783325101K66

312,00

702,24

260.001,200m2
Í78332710167 K

60,0011,704m2
K 78380681168

11,704
(1.1+0.8r2*3,08_________________________________________________________________________________________

I 69J k i 783806811.1 ]odsíranění nátěrů z omítek oškrábáním 

((2,4+4,2+2.4+4.2)*3,08+9.67)

{{1,1+1.2+1.1+1.2)*3,08+2.0)

Součet

Dokončovací práce - malby a tapety____________________________ ^
Malby z malířských směsí otěruvzdomých za suchá dvojnásobné, bííé za sucha otěmvzdorně

dobře v místnostech vvškv do 3.80 m __________________________  _ ____________________
((2,4+4,2+2.4+4.’2r3.08+9.67)*Í,1 

((1,1+1,2+1.1+1,2)*3,08+2.0)*1.1 

Součet

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce

[Dokumentace skutečného provedeni stavby_________________________________________

3 989764^1w 60,00m2

50,326

16,168

66,494

W

W

W

4 388,64
_ D 784______
7oTk 1784221101 4 388,6460,0073,144m2

55,359
17,785

73,144

W

W

W

5 000.00

5 000,00 
5 ooo.odl

D VRN

D VRN1
5 000.001.000kpl|71| K| 013254000
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Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet List č. 4

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1.NPStavba

Část:

02 - Voda a kanalizace 

Náklady ze soupisu prací 39 460,00

HSV - Práce a dodávky HSV 37 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV _

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 460,00

10 840,00 
7 920,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

751 - Vzduchotechnika

12 400,00

5 000,00

___ 763 - Konstrukce suché výstavby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 300,00

2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

SOUPIS PRACÍ
P Ty 
C P

Cena celkem 

[C2K1
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Práce a dodávky HSV 

Práce a dodávky PSV

D HSV 37 460,00

37 460,00D PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 840,00

Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 

Potrubí z plastových trub poíyprop^enové připojovací ÓŇ 50

1721174025 

i7^174043"
1 K S.OOOj 550,00 4 400,00m

2 K 3,000 450,00 J_ 350,00 
4 16Ó,0Ó

m

Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 1103 K 1721174063 8,000 520,00m
Čistící kus z PP DN 1104 721242105

721290111’
K kus 1,000| 600,00; 

'30,00;
600,00

5 K [Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 11,000 330,0^m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod_________________________________

i Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm 

I trubka vodovodní tlaková PPR rada PN 16 D 20mm dl 4m 
' Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm 

I trubka vodovodní tlaková PPR řada PŇ 20 D 20mm dl 4m

D 722 7 920,00

6 K 722176111 8,000 180,00! 1 440,00m

M7 28615133 8,000 40,00 320.00

TedoW
360.00

m
722176112
[28615152

8 K 8,000

8,000

200,00

45,00

m

9 M m
soub

10 [722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu 

Pří^tek k ceně rozvody vody z plastĎ~zá"pfá^maÍě‘ho rozsahu na zakázóě^n průméTu

trubek do 32 mm. do 15 svaru_______________________ ________________________ __________ ___

Ochrana potrubí termoizolačníml trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných 

a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm. vnitřního prúměm izolace DN do 22 mm

K 2,000 300,00 600,00
or

soub
11 K [722179192 2,000 220,00 440,00

-OL.

12 [722181221K 16,000 70,00 1 120,00m

tK 1722224152 (Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 

Poznámka k položce:

kulový uzávěr vody pro D20______________________ ___ ______________________________________

ÍŽkoušky, proplách a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 1 1
... IhCdlQyého nebo přírubového do DN 100I......................................................................................................................... ...... i

Zdravotechnika - zařizovací předměty

151 K [725219101 [Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly____

Poznámka k položce:

viz specifikace ve vý[»su dokumentace____ ________________ ________

umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm____________
Poznámka k položce:
pfesná specifíkace viz výpis dokumentace ______________________

[ l7| K [725319112 j Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických 

Poznámka k položce: 
přesná specifíkace viz výps dokumentace

[ 181 iwT55237350 \civoJdřez nerez nástavný 1200x600mm _ _____

Poznámka k položce: 
přesná specifíkace viz výpis dokumentace

13 kus 2,000 300,00 600,00 j

p

j14| K [722290215 

D 725

16,000 90,00 1 440,00

12 400,00 

J 200J)ÓJ12ob,od[SUUU' 1,000

p

I kus ~\ Tooo]

....T,mdT"

3 500,00 \ 3 5Ó0,0Ďl

r2QÓ,00[

6 500,00 r

16\ M \64211005

P

1 200,00

p

kus 1,000 6 500.00

P

D 751 Vzduchotechnika 5 000,00

r^kus 500,001Montáž ětrací hlavice, průměru přes 100 do 200 mm19 K 751514762 2,000 1 000,00'

w 2 2.000
2,000] 4 000,00 I 

1 300,00

201 M [42981260 hlavice výfuková Pz VZT D 100mm kus 2 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby_________ ____________ __________________
Instalační technika pro'konstrukce ze sádrokartonových desek montáž reviaiích dvírek

velikost 300 x 300 mm........................ .........  _ ________________________________________

[dvířka reviznís automatickým zámkem 300x300mm_______ ______________________

21 K í763172312 kus 1,000 400,00 400,00

M22 59030711 kus 1,000 900,00 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

Inženýrská činnostD VRN4 2 000,00 

2 000,00
23[ K [043114000 [Zkoušky tlakové kpl 1,000[ 2 000,00

Ctrano A



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

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1.NPStavba

Část;

03 - V2T

Náklady ze soupisu prací 12 750,00

12 750,00HSV - Práce a dodávky HSV
12 750,00PSV - Práce a dodávky PSV 

751 - Vzduchotechnika 12 750,00

SOUPIS PRACÍ

Cena celkem 

[CZKl

P Ty
MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popisc p

12 750,00Práce a dodávky HSV 

Práce a dodávky PSV

D HSV

12 750,00

12 750,00
Jl_000,00]^

D PSV

VzduchotechnikaD 751
I kus I 1,000| 1 000,001Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, prCiměm do 100 mm1 K 751111011

Poznámka k položce:
dodávka včetně instalační sady a zpětné klapky - specifikace dle výkazu dokumentace

P

JJDOO

'1,00Ó]
W 1

I kus I[2 I M \42914101 950,00I ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W ÍP44 ____________
Poznámka k položce:

přesná specifikace wz výkaz <^umentace________________________________ ___________________________________
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechovél^ potaibí kruhové s přírubou,

průměru přes 100 do 200 mm ________________________________________________ __________ __

hlavice výfuková Pz VZT D lOOmm __________
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z/^ íamiňátové hadice, průměrů do 100

950,00

p

600,00 

1 800,00

1,000 600.00 

T800,00

1751514762 kus3 K

1,000M kus4 \42981260

500,00 4 000.00K 1751537011 8.000

8,000

5 m
mm

550,00M trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm 4 400,0042981010 m



rI

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

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1.NPStavba

Část:

04 - Vytápění

Náklady ze soupisu prací 24 240,00
HSV - Práce a dodávky HSV 21 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

_722^ Zdravotechnika - vnitřní vodovod___

733 - Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 320,00 

1 200^0 
6 120,M 

14 000,00

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

2 920,00
2 920,00

SOUPIS PRACÍ
P Ty 
Č P

Cena celkem 

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

D HSV Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod___________________ ___________________________
Opravy óstáiní uzavřeni nebóotěvření vodovodniho potrubí pn opravách včetně vypuštěnTá 

napuštění_____________________________________________________________

21 320,00

21 320,00D PSV

D 722 1 200,00

1 K 722190901 kus 2,0001 600,00 1 200,00

Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 

_ Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 22/1 

_ Zkoušky těsnosti potrubí z tmbek měděných 0 do 35/1,5

Ústřední vytápění - otopná těiesa

j Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T db Í10“C bez přídavné přestupní plochý"
lyýškyJěLesa 500_mrnLStayební délkv./ ¥vkonu_900_mm / 754 W____ ____ ____________
Poznámka k poiožce:

přesná speciňkace viz výi^s v dokumentaci, vč. dodány hlavic_______________ __________________________________

__Otq?ná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm

těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W
Poznámka k položce: ...............................

otopný žebřík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace

Práce a dodávky M

D 733
2T'k T733221104

6 120,00 
5 800,00 ■_4,oqo

4,000

1 450,00m
3 K 1733291101

80,00: 320,00|m

D 735 14 000,00

4 K 735151356 kus 1,000| 6 500,00 6 500,00i'

p

5 K 735164512 kus 1,000 2 000,00, 2000.00:
5 500,00 i6 M \54153026 kus 1.000 5 500,00 \

p

D M 2 920,00

D 234\4____
tTkIŽSOI 70001

Montáže potrubí ______________________

[Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40
1_920,£0 

2 éoo.ooT 

320.00:

sada 1.000 2 600,00

8 K 230170011 [Zkouška těsností potrubí DNdo40 4,000! 80,00m



List č. 7 - 8Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1 .NPStavba

Část:

05 - Elektro

Náklady ze soupisu prací 57 740,00

46 490,00HSV - Práce a dodávky HSV
46 490.00PSV - Práce a dodávky PSV________

741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 490,00

7 250,00M - Práce a dodávky M
7 250,0058-M - Revize vyhrazených technických zařízení 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00
4 000,00

SOUPIS PRACÍ
Cena celkem 

[CZKJ
P Ty 
Č p

MJ Množství J.cena [CZK]PopisKód

Náklady soupisu celkem 57 740,00

46 490,00

46 490,00

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

D HSV

D PSV

46 490,00Elektroinstalace - silnoproud________________________________ ________________________________
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových

tuhvch. uložených pevně, vněiší 0 Přes 16 do 23 mm ........ ......... ............................................. ................

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 _________________  _
Montáž trubek elektroínstalačn ích s nasunutím nebo našrouboviním do krabíc plastových

tuhvch. uložených pevně, vněiší 0 přes 23 do 35 mm______________________

trubka elektroinstalační ohebná z_PyC (ČSN) 2329 _
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a láněných

(CY). průřezu žílv 0.35 až 6 mm2 __________________________ ________ _________ _____ _____

vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm2
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a láněných

(CY). průřezu žíly 0.35 až 6 mm2 . ____________ ____________________

vodič izolovaný s Cu Jádrem 2,50mm2
Mohtáfkabelů měděných běž~ukoňčení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhaloaenovvch fCYKY) poctu a průřezu žil 3x1,5 až.6_mm2
ÓYKYLO-0 3x15 _____________________ _________________________________

D 741

20,000 30.00

20.00

600,00;17411100011 K m

400,0020,000M2 34571063 m

20,000 30,00 600,00[7411100023 K m

20,00 400,0020,000M 345710654 m

50,00 250,005,000i 7411200015 K m

5,000 120,00 600,00M 341408406 m

10,000 50,00

léo^^oo

500,00:1741120001.1 m7 K

1 800,0010,0008 M 34140841 m

30,0020,000 600,00Í741122122 m9 K

14 000,00 336,000,024kmM PKB.71189510
0,0240,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství________ _________________ _____________

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách žatážených píných kulatých nebo

_ bezhalOQenovvch fCYKY^ počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2_____________________ _________

kabel silový s Cu Jádrem 1 kV 3x1,5mm2___________________________________ ___________________

80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství_____________ _____________________
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

_ bezhalOQenovvch ťCYKYl počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2

CYKY-J 3x2,5 ________________ __________________________________ ____________

0,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství________ _____________ ______________ __________________
Ukončeni vodioj izoíovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a

uzavřením ki>4u..průrczu žílyjip_2JUnm2______ _______ ___________________ _____________
Montáž skříní přístrojových prázdných plástových nebo hliníkových, pohledové plochy vel.

__ 65x55 až 100x60 mm

krabice pňstrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm 
~ MbntázTkřířTí přístrojových prážďňych plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel.

65x65 až 1.0px60.,mm.. ................................... .............. ........................... ....... ............. ........... ...............................

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm 
~ Montáž skříní přístrojových prázdných piastovýcfTnebo hliníkových, pohledově' plochy vel.

_ 65x55 až 100x60 mm

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm. hloubka 72 mm 
~ Moňtaz~š^ínačů jedno nebo dvoíT^lových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí

... normální vypínačů, řazení 1-jednopólových_________________

spínač JedrK>pólový 10A bílý
~ Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodič'u, pro prostředí 

normální Drepínačú. řazení 6-střídavých______________

přepínač střídavý řazeni 6 1QA bílý___________ __ _______________________________ _____________
Montážžásuvek domovních se zapojením vodičů bezsroubové připojení polozapůšfěných nebo

zapuštěných 10/16 A. provedení 2P + PE ______________________ ______ _______________________

zásuvka Inásobná 16A bílý__________________________________ _______________________________
' Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové~připójení polozapušténych nebo

„ zapuštěných 10/16 A. provedení 2P + PE_________________ ________________ ___________________

zásuvka 2násobná 16A bílá

w

30,0080,000 2 400.00^741122122.1K11 m

15,00 1 440,0096,000M12 34111030 m

^000W

20,00' 4 800,00240,000[741122122.213 K m

8 064,000,288 28 000,00M PKB.71102114
0,288W

100,00 2 100,0021,000kusK 174113002115

50,00 200,00kus 4,000K 174122000116

30,00 120,004,000kus17\M 34571532

50,00 200,00

720,OO'

kus 4,000

4,000

.741220001.118 K

180,00kus19 M 34571524

3,000 50,00 150,00 

450,OO"

kus741220001.220 K

150,003,000kusM 34571524.221

50,001,000 50,00kus.741310001K22

60,00 60,001,000kusM 3453551223

50,00 100,002,000kus174131002224 K

80,00 160,00kus 2,00025 M 34535553

4,000' 50,00 200,00kus[74131300126 K

4,000 120,00 480,00kus27 M 34555101

100,00 500,005,000kus28 K 1741313001.1

300,005,000 60,00kusM 3455512129
100,00 500,005.000

1.000

kusMontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem

Jistič Ipólový-charakteiistika B 10A_______________ __________________

Jistič 1 pólový-charakteristika B ISA _______________________

741320103

35822109

30 K

60^00

240.00
100.00

60,00

eó.óó
kus31 M

4,000kus32 \ M 35822111
1,000

7,000

100,00

60,00

kusMontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem_____________ __________

Jistič Ipólový-charakteristíka B 16A
Montáž'svítidel LED se za^jením vodičů bytových nebb společenských místňóští přisazených

stropních.oanelových._obs_ahu do 0.09 m2 ________ . _____

svítidlo LED 23W s mikropnzmatickým krytem_________________ __________

svítidlo LED 27W s mikroprízmatickým krytem_______ __________________________ _______________

1741320103.133 K

60,00kusM 35822111.134

800,00 800,00kus 1,000í74137206135 K

1,000

2,000

2 200,00 2 200,00kusM 3485115636
2 600,00 5 200,00kus37 M 34851128

2,0002W



r
Cena celkem

[CZK] _ ^

1 200.00] ^

P Ty
Kód Popis

Montáž svítiďěiTEĎ^še zapojením^Ň^díču býtb\^ch ňeboTpoféčenských místňóštTpnsá2eňých~

__ stropních panetowch. obsahu přes 0.09 do 0.36 m2

Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu 
Zkoušky"á prohlídky elektrických rozvodů"á zánžení ~čelkčvá”prbMdl^T^hotovenT revizní

__zpráw pro obiem montážních prací do 100 tis. Kč___________ _____

__ Zkoušky vodičů a kabelů izolační vodiče do ^ kV, průřezu žily 300 až 800 mm2

__ Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2

Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného rňátěriáíú vodorovná 

__ dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m _ .............. ............... ..........

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení____ _______ ______

Elektrická instalace kontrola stavu elektrickáho'okruhu včetně instalačních, ovládacích a 

jistících prvků bez přípolenvch spotřebičů v prostoru bezpečném pres 10 vvvodů

__Měření pří revizích Izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice

Pomocné práce pří”rěvizich vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a

_ opětné zapnutí _____________ ______ _ _______________________________
Pomocné prače pn revizích kontrola zkratových poméřCTv rozvaděči a v^ínaci schopnosti 

__Dří$troj.ů _______________________________________

MJ Množství J.cena [CZK]Č P

38 K 741372062 kus 2.000 600,00

39 1741378003K kus 6,000 150,00 900,00

40 K 741810001 kus 1.000 2 000,00 2 000.00

41 K 741812001

741812011

5.000 500,00j

200,00 j
2

.... '600~00|

800,001

m
42 K kus 3,000:

bUUU43 K 1741820102
1.000 800,00

44 K 1998741101
t 0,300 2 500,00 750,00

D M 7 250,00

D 58-M 7 250,00

45 K 1580103003
okruh 5,000' 300,00 1 500,00

meie46 K 1580106003
5.000 400,00 2 000,00

47 K 1580107001
kus 5.000 450,00 2 250.00

158010701148 K kus 5,000 300,00 1 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

Průzkumně, geodetické a projektově práce______________

Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace

p_ VRN1 

4^ K I0IŠ254OOO
4 000,00 
4 000,0014 oob,obT~1,000|

Poznámka k poloíca: 
digitální fomaP
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List č. 9Příloha Č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočetv

REKAPITULACE STAVBY
stavba; Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP A v 1.NP

MŠ Masarykova

č.parc. st.5442
Město Kolín

Karlovo náměstí 78

Kolín 1

David Sixta stavební s.r.o.
Václavská 4

Kolín 3

Místo:

IČ:
235440

CZ00235440
Objednatel:

DIČ:

280 12

Zhotovitel: IČ: 04259106

CZ04259106DIČ:

280 02

Projektant:

PK Hošek

IČ:

DIČ:

208 600,09
39 460,00
12 750,00
24 240,00
57 740,00

Stavební úpravy
Voda a kanalizace
VZT
Vytápění
Elektro

01

02

03
04
05

342 790,09Cena bez DPH

Výše daně
71 985,92

Základ daně
342 790,09

5azba daně
21,00%

15,00%
DPh základní

snížená 0,000,00

414 776,01CZKCena s DPH v

1 2. 08. 2019 1 2. 08, 2019Datum a podpis:Datum a podpis:

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

zast.: Davidem Sixtou,

jednatelem

Objednatel: Město Kolín

zast. Michalern Najbrtem,

místostarostou města Kolín



Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet List č. 1 - 3

Stavba

Část:

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP B v 2.NP

01 > Stavební úpravy 

Náklady ze soupisu prací 212 462,68
HSV - Práce a dodávky HSV
_ 3 - Svislé a kompletní konstrukce __________

___6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ____ 

997 - Přesun sutě

207 462.68

4 031,66 

25 318,01

_ J415,9_9 

' 5'305,1 o' 

1 8^^0 
163 499,12 

2800,00

___ 998 ^Přesun hmoj

.....PSV - Práce a ď^ávkv^SV

--------Zdravotechníka - zařizovací

—Ústřední vytápění - otopná ~

—- ^41 - B^k^olnstal^-sikipprouď '

763 - Konstrukce suché vj^tavby
___ 764 - Konstrukce klemp]^ké

766 - Konstrukce truhíáfeké ——

200,00

1 200,00

21 039,48

9 000,00 

73 300,75"

771 - Podlahy z dlaždic
21 686,79

781 - Dokončovací prá^_- obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry
25 359,70

4 628,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 283.58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumně, geodetické a projektové práce

5 000,00
5 000,00

SOUPIS PRACÍ

P Ty 
č p

Cena celkem 

[C2K]
Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 207 462,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Vytvoření prostupu konstrukcemi pro vedení ZTI, vč. zapravehí po protažení trubek,Ijvedení [
Ido původního stavu konstrukcí (vodorovné konstrukce  ̂ i

4 031,66 

1 600,001 K 1311101212.R I kus 8,000 200,00

W 8 8,000
Příčky ž porobetonových tvárnic híádkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500

ka/m3. tloušťka příčky 50 mm____________________________________________ ____________________ [
(0.25»0,6r3,b8___________________ _______________ ____________________________________________

j Příčky z porobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 
Iko/mS. tloušťka příčky 100 mm_______________ _________________ __

2 K 342272205 2,618 650,00 1 701.70

w 2,618

3 K 342272225 m2 0,924 790,00 729,96

w 0.3*3,08 0,924

Úpravyj^vrchú, podlahy a osazování výplní ___________
jPoťažeňi vnitřních ploch pletivem v ploše riébo pružTch, na plném podkládú sklbvláknitým

__ ivtlačením do tmelu stěn____________________________________________ _______________ ____________
(0,2S-«-Q.6)*3.08+(0,3-*-Ó,1-»-Q,3)*3.08 _____ _________________ ________ _

iOmilka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky
Ido 10 mm a tloušt1(v štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn__  ___________ ____________

((2,4+4.2+0,25+0.3+0.3+3,3+1,9+0,3+0,’l+l5)*3,08)*1,i

Součet___  _______ ________ ______________ ___________
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 m’m stěn, v rozsáhu opravované

___ Plochy Přes 10 do 30%_____________________ __________________________________ ________________
((2,4+4.2+0,25+0.3+0.3+3.3+1,9+0,3+0.1+2.5)*3,08)'1.1*0,11

Součet___  ___ _______ _____________
Montáž omítkových profilů plasíoWclí nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do

___ podkladní vrstw nebo přibitím rohových s tkaninou______________________

profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm

D 6
4 I K [612142001

25 31 Ml

1 336.72m2 4,774 280,00

w 4,774

20 019,545 K 612311141 m2 52,683 380,001

w 52,683

52,683W

6 K 612315402 m2 5,795 450,00 2 607.75

w 5,795

5,795W
í
! 7 K 1622143003

19,480; 30.00 584,40m

h-«- M8 553430230 m \ 18,480\ ■ 20,00 369,60
W 6*3,08 18,480

|~9 I M \56245709 I kus I 1.000]

1,000
400,oq] 400,00 Jldvířka revizní 300x300 bílá

w 1

Ostatní konstrukce a práce, bourání ______ _____________ _________ ______
iBourán] zdivá naďzákladového z crheíněbo tvárníc ž cihel pálených nebo vápenopískovych, na

I maltu vápennou nebo vápenocementovou. obiemu do 1 m3________________ ________________
(0,57+0,25)*0.06*3.08__________________________________________________________ ________________

I Bouróní podlah z dlaždic běz podkladního lože nebo mazaniny, š jákoukolív výplní spár I keramických nebo xvldítových tl. přes 10 mm plochv přes 1 m2 __________________________
^_________Hé_______________________________ __________________
112| K |965081611 | Odsekání soklíkú včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

~ ” ' .......... (2,4+4.2+0.25+0.3+a3+3.3+1.9+b^+0.1+2,5)*Í.̂ ^ .......... ........ ~ ~

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch stropů, v rozsahu přes

10 do 30% __________ ____ __________ _________________ ______
((2,4+4.2+2.4+4,2)*3.Q8+9,67)*0,11 

({1,1+1.2+1,1+1,2)*3,08+2.0)‘0.11
Součet_______________________________________________ __________________ ______________________________
Odsekání obklaďCi"šten včetně otlučení podkladní omíťky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z

jakýchkoliv materiálů, plochy pres 1 m2________________________ _______________ ____________

{0.6+2.8+0,3+0,3+0,75+3.3+1.9+1,0+2.5)*1.4

Přesun sutě____________________________________ _____________________________________________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m 

Vodorovná dóprava šuti ná skládku s naióžénírh na dopravnfproštřěďěk ’á’složéňTrh~Pnplatek~k

ceně za každý další i započatý 1 km________________________________________________
2.é75*5

D 9 7 415,99

10 K 962032230 m3 0,152 3 200,00 486,40

w 0,152

11 K 965081223 m2 11,600 80,00 928,00,

w 11,600
í_

“ 177105
^55,25[50,00m

w

13 K 978011141 m2 7,314 60,00 438,84

W 5,536

1,778
7,314

W

W

-------1------------------
m2 i 18.830 4 707,5014 K 978059541 250,00'

W 18,830

D 997 5 305,10

15 K '997006511 t 2,836 350,00 992,60

16 K 997006519 t 14,375 300,00 4 312,50

w 14,375
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P Ty 
Č p

Cena celkem 

[CZKl
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Přesun hmot
~ Přesun hmot pró Ďud6\^'ól5SahsKé výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

___ budovy yvžkv pres 6 do 12 m __ __
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou s\ďsiou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

___ vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5QQQ m ____ ______

Práce a dodávky PSV

D 998 1 892,80

17 K 1998011002 2,912t 350,00 1 019,20

18 1998011018K 2,912t 300,00 873,60

D PSV 163 499.12

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 800,00
"sootr19 K 1725210821 Demontáž umyvadel bez yýtokových armatur umyvadel

Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
1.0^
2,000

200,00; 200,00
rSOuuT'20 K 1725320822

200,00; 400.00

500.0021 K 1725619101.R Montáž lednice kus 1,000 500,00!
Poznón^a k položce:

ví. dodávky vlastní lednice dle specifikace v dokumentaci
P

1W 1,000
|22| K |725619102.R [Montáž mikrovlnné trouby IjkTOJ __ topoj 200,00 [200,001

Poznámka k položce:

ví. dodávky vlastního zařízení dle specifikace v dokumentaci
P

W 1 1,000
]” kus^ j 500,00123| K |725629101.R [Montáž myčky 1,000 500,00

Poznámka k položce:

ví. dodávky vlastni myčky dte specifikace dokumentace
P

W 1 1,000
1,000|24 K 725672800 Demontáž chladniček plynových 

Demontáž myčky________________

500,00

500,00

500,00
'500,00■socrcr25 K 725672800.1 1,000^

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Demontáž otopných těles ocelových článkových

D 735 200,00
[26j KJ73512I8IO 2,OÓoT

2,000
100,001 200^^

W 2*1

D 741 Elektroinstalace - silnoproud______________ __________^_______________________
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normáíňí do 10

A. oňD(ýení_šrpubovéjpřes_2_sxorkyjdo_4_svQrek_______________________________________ ________
Ďémontáž zásuvek bez zachováni funkčností (do suti) domovních polozapuštěných nebo 

zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A. onopíení šroubové 2P+PE

1 200,00

27 K 741311815 kus 6,000 50,00 300,00

28 [741315823K kus 8,000 50,00 400,00

Demontáž svítidel bez zachování funkčností (do suti) v bytových nebo společenských 

místnostech modulového systému zářivkových, délkv do 1100 mm
29 K i 741371821 kus I 2.0001 250,00 500,00

Konstrukce suché výstavby________________________________________________________________

Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy ti. 1 

mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů CD a UD s kotvením stěna ti. 150 

mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, El 30

D 763 21 03^9,48

30 K [763123133 m2 3,920 [ 2 200,00 8 624,00

W .. 2._8*M _ „[Podhled žé šáďřokártbnových desék jednovrstvá zavěšená spodni kónštrukce ž ocelóvých
[profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2. tl. 12.5 mm. bez Tl__________

(11,6)*J^1 _
“TPbdhled ze šádrókáríórióvýčh desek ostatní práce a kónstrúkcé ná podhledech ze

I sádrokartonových desek základní oenetrační nátěr___________________________________________
12,76_ _ _ ______ ___ _________________  _ _____ _ ______

.... rPbďhled žě sádrokártoňovych desek óštatní práce a kbnstřukcě ná podhledéch že......
[sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany__________________________________________

3,920 

12,760131 K[763131551 10 846,00 

382,80

m2 850,00

w 12,760

12,760m232t K 763131714 30,00

w J2^760
12,76o]33I K [763131751 m2 765,60’60,00;

1_̂____________ 1_2,76_____________________ ________________________________________ . _ _
[ f^rotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110^m2

12,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Konstrukce klempířské__________________ _________________________________

Police z nerezové oceli 700*200

w ____ _____ 12,760 ____

' u.ozi ■■
421,08]]30,00

W

D 764 9 000,00
T~kpl I 1.Q0Ó|~ 9 000.00]351 K [764051413 9 000,00

Poznámka k položce:

vč. kotvení do zdi na profily L na chemické kořvy M10
P

W 1 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 73 300,75
I 36| K |766441822 |Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šiřký přes 300 mm délky přes 1m

Poznámka k položce:
demontáž ^věn'^ pultů______________________________________________________________ _________________
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných n¥stěnu, šířky jednoho dílu 

do 600 mm

kus ] 200,0012,000 100,00

p

76681111137 K kus 5,0001 3 500,00 17 500,00

M38 60722283 deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm 29,155m2 450,00 13 119,75
W 0,85*4+0,9*3+1.7*3+1,0*3+0.9*1.5+0,85*1,7 

1.7*2+0.6*4+1,7+1,7*0,6 

0.85*0,6+0,65*2+0.9*0.45*2 

0.6*1,7

_ Součet_____  _ ___________ _ _____________  ___
Montáž kuchyňských linek korpusů homich skříněk Příplatek k čěné za usázení vestavěných* ’

____spotřebičů trouby__________ __________________________ ____________________________________________
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných

____spotřebičů lednice , __ ____ ____ _ _________
MontázTúichyiíských línek korpusů horních skříněk Šroubovaných ha stěnu, šíňcýjedhohčí ďílu " . 
doW0.mm|

16,995

8,520

2,620

1,020
29,155

W

W

W

W

39 K 766811141 1,000kus 4 000,00 4 000,00

40 K 1766811143 kus 1,000 4 000,00 4 000,00

41 K 766811151 3,000 4 000,00 12 000,00

W 3 3,000
[Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez vyřežu, dálky jednoho dílu pres lOOČTdo 2000

42 K ■766811212 kus 2,000 2 000,001 4 000,00
mm

M43 60722259 \deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 38mm 1,980 950,00m2 1 881,00
Poznámka k položce: 

dekor bílý mramor
P

W 1,75*0.6+1,55*0,6 JL980
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně 

zaměření)
44 K 766811221 kus 2,000 350,00 700,00

K 766811311

[7^811351
!766“8ÍÍ4Í1

Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných 

Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných 

Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk 

Montáž kuchyňských linek úchytů dvířekjiorní^h skříněk _ 

kování nábytkové skříňová pozinkovaná UZ/35

závěs dveřní nosný k zašroubováni 60x10mm________________________________
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetr^ skříněk uchycených na stěně, 

délkv ořesJ500..doJ800_mrn_______________________________________ __________________

45 kus 5,000 ^00,00

800,00

4 000.00

46 K kus 5,000 4 000,00 

4 200.00"47 K kus 7.000 600,00

48 K [766811412 kus

-yoo
5.000 600,00

15Ú~00'
3 000,00 

150,00M49 ±Í9J^56
54931584

1,000

M50 1,000 50,00 50,00
Jíl

51 K [766812830 kus 1.000 500,00 500,00
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P Ty Cena celkem 

ICZK]
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Č P

Podlahy z dlaždic__________ ____________ __________ __________________________

52| K |771121011 IPříprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

... “ " ...
‘ TPnprava podkladu před provedením dlažby samdhivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa,

I tloušťky přes 3 do 5 mm_______________________ ____________ ______ __ ____

(ii.en.i____________________ _______ _ __Příprava podkladu přeď provedením dlažby rnohtšž'profilu dilatační spáry koutové (při styku

podlahy se stěnou)_________________ _______________________________ _______ _
(2.4-»-4.2-«-0.25+0.3+0.3+3.3*1.9+0.3+O.H-2.S)M.1________ ______________ ____________________________
\profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tí 15mm _

17,105*1,1 'Prépočtené koeficientem množství_________________________ ___ ___________ _________
I Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných,'vyšky přes 65 ďo 90

(2.4^^^0.25^^4.2^•0.3^^^0.15+2.i^•0.7+2.4)*1.1^^1.1+1.2+1.0+0,7

D 771 21 686,79 
446'6Ó]Yřn2~] Ť2J6Č[

12,760

35.qo_[

W

53 K 771151022 m2 12.760; 320,001 4 083,20

w 12,760

541 K 1771161012 17,105 30,00 513,15m

w 17,105
55 M \59054166 752,64 f18,816 40,00m

w 18,816

56! K 1771474112 17,750 80,00! 1 420,00m 1
w 17.750

57 M \59761338 1 7757oojjsokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm kus J_ 44,375 40,00
W ((2.4+0,25+4.2+0.3+0,15+2~1-«-Q.7+2.4r'l.1+1.1+1.2+lT0+Ó.7)/0.44*1.1 

“TMontáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofoimátových hlaďkýcIT

- I Přes 6 do 9 ks/m2_______________________________ _ ___________________ _________
(Í1.6)*1,1_____________________________________________________________________

| d/ažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 ____________

Dokontoyací práce - obklady _____________ ________ _______
TMont^ obkladů vnitřních stěn ž dlaždič kéíamických lepených fiexibifniřrnepidlem 

imaloformátovvch hladkých přes 9 do 12 ks/m2
(2.4+0.25+4.2+6.3+0.3+3.3+1.9+1.0+0.3+0,1+2.5)*1.4*1.1___ __________________

~| dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12 ks/m2

44,375

6 380,00
58| K 771574111

m2 12,760 500,00

W 12,760
[S9| M\59761011 I ff)2 ] U,036\

6 316,20 I

25 359,70

450,00

D 781

j m260 K 781474112 25,487 500,00 12 743,50

w 25,487 

m2 J 28,036
61\m\ 59761062 12616,20j

4 628,82 
^702,24 i

450,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

62 K 783806811 [Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 I 11,704 60,00,
w (1.1<-0.8r2'3,08 ~

IOdstranění nátěrů z omítek oškrábáním

(12,4+4,2+0,25+0,3+0,3+3,3+1,9+0,3+0,1+2,5r3,08+11,6)‘1,1
Součet

11,704

J~m2^ 6M4Š[
65,443"

65,443

63 K 783806811.1 eo^oqj 3 926.58J

w
W

D 784 Dokončovací práce > malby a tapety........... ...................  ............... ............................... ...........
TMáíbý z níalirských směsi otěmvzďomýčh za suchá ďvojhášobhě, bílé za šúČha otěruvzďorhě 

I dobře v místnostech vvSkv do 3.80 m 
((2.4+4,2+0,25+0.3+0.3+3.3+1.9+0.3+Ó,1+2.5)*3.08+11,6)*1.2 

Součet

4 283,58

64 K 1784221101
m2 71.393 60,00 4 283,58

w 71.393

71.393W

D VRN

___ D VRN1
|65| K 1013254000

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumně, geodetické a projektové práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

5 000,00

5 000,00 

5 00W0j_ JI kpl 1___  1,000j_ 5 OOO^OO)
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Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP B v 2.NP

List č. 4
stavba

Část:

02 - Voda a kanalizace 

Náklady ze soupisu prací
39 460,00

HSV - Práce a dodávky HSV 
PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zafizovaci předměty 

751 - Vzduchotechnika____ _________________

__763 - Konstrukce such^yýstavby^

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN4 - Inženýrská činnost ______

37 460,00

10 840,00 

7 920,00 

12 400,00

5 000,00

1 300,00

2 000,00
2 000,00

SOUPIS PRACÍ
P Ty 
č p Kód Cena celkem 

[CZK]
Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

37 460,00

37 460,00
D PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
10 840,00 

4 400,00, 
1 350,001

1 K 1721174025 Potrubí z plastových tmb polypropylenové odpadní (svislé) DN 110

Potrubí z plastových trub poiypropytenové pnpojovaci DN 50______

Potrubí z plastových taib polypropylenové větrací DN 110

8,000 550.00

450.00

m
2 K 721174043

3,000:m
3 K 1721174063

8,000 520,00m 4 160,00
Čisticí kus z PP DN 1104 K 1721242105

kus 1,000 600,00 600,001 
330,0015 K 721290111 [Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN 125

11,000 30,00m

D 722 ___ Zdravotechnika - vnitřní vodovod__________________ _________ _________

____Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm

trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m 

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 

trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 ~D 20mm dl 4m

Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu 

Příplatek k ceněTozvody vody z píasTů žá prače niálého rozsahu na zakázce pň^iurněru 

trubek do 32 mm. do 15 svaru

Ochrana potrubí termoízolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE pnlepenými v příčných 

a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22

_ Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120^ C G 1/2 - 3/4 

poznámka k položce: 

kulový uzávěr vody pro D20

____ 7 920,00
■■‘■l 440.00l6 K [722176111

8,000 180,00m
7 M 28615133

8,000 40,00m 320,00
8 K 722176112

28615152
8,000 

8.000 I

mm 200,00

45,00

m 1600^00 

360, OÓM9
m

soub10 K [722179191
2,000 300,00 600.00

or
soub11 K 722179192

2,000 220,00 440,00
oř

12 K [722181221
16,000 70,00m 1 120.00mm

13 K 722224152
kus 2,000 300,00 600,00

P

Zkoušky, propiach á desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsností vodovodního potriibí 

hrdlového nebo přírubového do DN 100
14 K 722290215

16.000 90,00m 1 440,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty_______ ____
[umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly 

Poznámka k položce: 

viz specifícace ve výpisu dokumentace 
\umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm

Poznámka k položce:

přesná specifíkBce viz výpis dokumentace____  ______

I Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických
Poznámka k položce:
přesná sped^aee wz výpis dokumentace_____________________________

Idvojdřez nerez néstavný 1200x600mm

Poznámka k položce:

přesná specifikace viz výpis dokumentace

Vzduchotechnika

12 400,0015I K [725219101 

P

(TelMI64277005

ť5óoT 1 200,001 1 200,00 [i

I kus 7,000 I 3 500,00 j 3 500,00 I

P

17| K 725319112
L 1,000 1 200,00 1 200,00

p

ri8]~M |S52373S0~
I kus I 7,000 I 6 500,00[6 500^

P

D 751
5 000,00119| K |751514762 [n/lontáž ětraci hlavice, průměru přes 100 do 200 mm 

w 2
I kus I ^,0001 500,001

2,000
i TfOS I "2,000 \

\2Ó\ M \ 42981260 

D 763

hlavice výfuková Pz VZT D lOOmm 2 00Ó,00] 4 00Ó~00 I

1 300,00
Konstrukce suché výstavby

[Instalační technika pro konstrukce ze šadrokartónóvyčh desek montáž revizních dw^k 

[velikost 300 X 300 mm
21 K Í763172312

22 m\59030711 \ dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm
kus 1,000 400.00

900.00

400.00

900.00kus 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost 
[23] K [043114000 [zkoušky tlakové

2 000,00

2 000.00
D VRN4

2 OOO.OČ[ 2 OOO.OOjkpl 1.000
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7 Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet List č. 57

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP B v 2.NPStavba

Část:

03 - VZT

Náklady ze soupisu prací 12 750,00

12 750,00 

32 750,00'
12 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV
PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ

P Ty 
C P

Cena celkem 

ÍCZK]
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Práce a dodávky HSVo HSV 12 750,00

12 750,00Práce a dodávky PSV

^_________ Vz^chotechnika___________________________________

I 1 I K |751111011 [Montáž ventilátoru axiáiniho nizkotiakého nástěnného základniho, průměru do 100 
Poznámka k položce:

dodávka včetně instalační sady a zpětné klapky - specifikace dle výkazu dokumentace

D PSV

D 751 12 750,00

ku3~ 1,000! 1 000,001 1 000,00mm

p

w 1 1.000
7,0001I 2 [m 142974707 I kus

ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 1Q0m3/h D 100mm 13WIP44 950,00 950,00
Poznámka k položce:

přesná specifíiace viz výkaz dokumentace
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechověho'potnibí kruhové~s přírubou,

.pnjméntPMsA00.do.2P0_mm_.__..........................
hlavice výfuková Pz VZT D 100mm
Montáž kruhového potrubí ohebného něízolovaného z~Al laminátové hadice,'příměru do 100

p

3 K 1751514762
1,000

~i~ooo

kus 600,00 

7 500,00'

600,00 

7 600,004 M 42981260 kus

7515370115 K 8,000

8,000

500.00

550.00

4 000,00m
LEDm.

M trouba VZT kruhová spirálné vinutá Pz tl O.Smm D WOmm6 42981010 4 400,00m
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List č. 6Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP B v 2.NPStavba

Část:

04 - Vytápění

Náklady ze soupisu prací 24 240,00

21 320,00HSV - Práce a dodávky HSV
21 320,00 

~ 1 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod___

733-_Ústř^ní vytápění - rozvodné potrubí 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 120,00
14 000,00

2 920,00
2 920^0

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ
Cena celkem 

[CZK]
MJ Množství J.cena [CZK]PopisKód

21 320,00Práce a dodávky HSVD HSV

21 320,00Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod_____________________________________ _____ ___________^.....
'Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pň opravách včetně vypuštění a 

napuštění____________________________________ _________ ________________________

D PSV

1 200,00D 722 
K 1722190901 1 200,00600,002.000kus1

6 120,00 
5 800,00! 

320,00

Ústřední vytápění - rozyodn^é^potrubí

Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0 22/1____________________

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5______________________________________

Ústřední vytápění - otopná tělesa______________________________________

OtopnáTeiesa paňěíovšdvoudesková“PŇ 1.0 MPa, Ť do 110"^ bez přídavné"přéstúpňfplochy ] 

vvškv tělesa 500 mm stavební délkv / vvkonu 900 mm / 754 W.......... .............. . . _
Poznámka k položce:

___ přesné specifícace viz vMs v dokianentaci, vč. dodávky hlavic___________

Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm 

těleso trubkové přímotopné 1500x750nm600W
Poznámka k položce:
otopný žebfík na stěnu - přesná specifikace viz výkaz dokumentace

_D 733 
2 Fk 17*33221104 1 450,00'4,000m

80.004,000'm3 K 733291101

14 00pj)0 
6 500,001

D 735

4 K 735151356 kus 6 500,001,000

P

2 000,002000.00!kus 1.0005 K 735164512

5 500,005 500,001,000kus6 \M\ 54153026

p

2 920,00Práce a dodávky MD M

2 920,00
2 600,00’

Montáže potrubí
[příprava pro zkoušku těsnosti potriibi DN do 40

D 23-M
2 600,00sada 1,0007 K 230170001

8 K 230170Ó11 320^00.80,004,000m[zkouška těsností potrubí DN do 40
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List č. 7 - 8"■z

Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - TYP B v 2.NPStavba

Část:ry
05 - Elektro

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV _
PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady_________
VRŇ1 - Průzkumné, genetické a projektově práce

50 404,00

39 154,00
39 154,00

39 154,00

7 250,00
7 250,00

4 000,00
4 000,00

SOUPIS PRACÍ
Cena celkem 

[CZK]
J.cena [CZK]P Ty MJ MnožstvíPopisKód

e P

50 404,00Náklady soupisu celkem

39154,00

39 154,00

Práce a dodávky HSV 

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud____________ __________________________________________________
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových

tuhVch. uložených pevně, vněiši 0 pres 16 do 23 mm____________________________________________

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323
Montáztřubekelektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových

tuhých, uložených pevně, vněiši 0 přes 23 do 35 mm___________________________________________

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v tnjbkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhaloaenových fCYKYí počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2 

kabel silový s Cu jádrem 1 kV3x1,5mm2 
90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo

bezhalooenových (CYKY1 počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2___________________________________

Y]m\pKBJ11021 |cYKY-d 3x2,5______________________________ ____________________________________________________

0,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství _ __ _____ _____ _______________
' Ukoňcení vodičůlzolovaných s označením á zapojením ha svorkovnici s ótěvrenTm a

uzavřením krvtu. průřezu žílv do 2.5 mm2__ _ ____________________ _
Montá^s^kríni přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel.

_ 65x55 až 100x60 mm
krabice přístrojové odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm. hloubka 50 mm 
Montáž skříní př^trojových prázdných plastčv^hňebo hlíňíkovyčh, ^hledové plochy vel.

165x55 až 100x60 mm_______________ _________ _______________________

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm 
” 'MontáŽ'škřiní přístrojových prázdných plástových nebo hliníkových, pohledové plochy vel.

65x55 až 100x60 mm__________________________________________________________________________

M\34571524.2 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm
"~ 'Moritáž'špířračú jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí

..normální přeDínačCi. řazeniS^séijoyých___________________________________ __ ________ __________

spínač řazení 5 10A bílý__________________________ ___________ ___________________ ______________
’ líioňtarzásuvék domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo

zapuštěných .10/16.A._D.rpye_dení. 2.P.+ PE..... ............. ................................... .............. .....................................

zásuvka 1 násobná 16A bílý
~ Montáfžásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A. provedení 2P + PE 

zásuvka 2násobná 16A bílé
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem_________________________

jistíč Ipólový-charakterístika B 10A_________________________________ ___________________ _

jistič 1pólový‘Charakteristika B 16A_________________ ___________________________________________

25 K]741320103.1 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem __________________

26 M 35822111.1 jistič Ipóhvý-charakterístika B 16A 
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností pnsaženýdi

stropních panelových, obsahu do 0.09 m2________ _ :______________________ __________________

svítidlo LED 23W s mikroprizmatickým krytem _________________________
Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu 

Zkoušky a prohlídky elěktričkýčh rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní’

.ZDTáyy pro obiem montážních prací do 100 tis. Kč__________________________ ___________________
Zkoušky vodičů a kabeiů izolační vodiče do 1 kV, průřezu žily 300 až 800 mm2________________

Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 

Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel 

"Priiuň hmot přb silnoproud stanovený z hmotností presunovaliého materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m

D HSV

D PSV

39 154,00
D 741

600,0030,0020,000m1741110001K1
400,0020,0020,000m34571063M2
600,0030,0020,000m1741110002K3

400,0020,0020,000m34571065M4
2 700,0030,0090.000mÍ741122122.1K5

2 160,0020,00108,000m341110306 I M
108,000

W
4 800,0020,00240,000m,741122122.27 K

8 064,0028 000,000,288km
0,288

W

2 100,00100,0021,000kusK 1741130021

100,0050,002.000kus
K 174122000110

60,0030,002,000kus34571532M11
200,00

720,00^

150.00

450.00

50,004,000

4,000

kus1741220001.1K12
180,00kus34571524M13

50,003.0001 

3,00^ 
1,000 

■7*000"

kus
,741220001.2K14

150,00kus
15

50,0050.00

60.00

kus
K 741310021 

34535573

16
60,00kus

17
200,0050,00

120,00

4,000kus1741313001K18

480,004.000kus34555101M19
250,0050,005,000kus

K 741313001.120
600,00120,005,000kusM \34555i2i21 500,00100,005,000kus

j< 741320103 

M 35822109

22
60,0060,00

60,00

1,000kus
23

240,004,000kus24 M 35822111
100.00

60,00

100,001.000kus

60,00! 

800,00

1,000kus

1 600,002,000kus
74137206127 K

4 400,002 200,002,000kus34851156M28
600,00150,004.000kus1741378003K29

2 000.002 000,001.000kus
1741810001K30

2 500.00500,005,000m1741812001K31
400,00

'ado.oo
200,002,000kus

sguu'
741812011
7418Ž102

K32
800,001,000

K33
750,002 500.000,300t

99874110134 K



w

31Cena celkem 
ICZK) I

7 250,00 ^

P Ty 
C P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D M Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařízení___________________________________ _______________

Bektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu vSetně instalačních, ovláďáčích a

. jJstlcích.Drykú. bez pnopienvch sootřebičú y Drostpnj.bezDečnéiTi^přes .10 wyodú................. .......
Měření pn revizích izplačnich pdpprú vnitrnihp zappjení rozvaděče nebo rozvodnice 

Pomocné práce pň revizích vanutí vedení, přěžkbúšem vypnutého stavu, označení tábulkdiTa

ooétné_zapnutí__________________________________ __ __ _
Porňocné práce pň re\ňzích kontrola zkratových poměrů v rozváděči a výpíhací schopnosti 

Přístrojů ___________________

D 58-M 7 250,00

K 58010300335 300,00okruh 5,000

5"odo'

1 500,00

2 000,00iMcie36 K 580106003 400,00

37 K : 580107001 kus 5,000 450,00 2 250,00

38 K 580107011 kus 5,000 300,00 1 500,00,

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumně, geodetické a projektové práce 

j 39{~K |013254000 {Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalace

Poznámka k položce: 

eSffiáfní fonne

D VRN 4 000,00

D VRN1 4 000,00 
4 ooojooj1,000| 4 000,00

P



List č. 9Příloha Č.2 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

stavba: Oprava 6 výdejních míst ve třídách, MŠ Masarykova 891 - Typ B ve 2.NP

MŠ Masarykova

č.parc. st.5442

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
Kolín 1

David Sixta stavební s.r.o.
Václavská 4
Kolín 3

Místo:

IČ: 235440

CZ00235440
Objednatel:

DIČ:

280 12
Zhotovitel: IČ: 04259106

CZ04259106DIČ:

280 02
Projektant:

PK Hošek

IČ:

DIČ:

212 462,68
39 460,00
12 750,00
24 240,00
50 404,00

Stavební úpravy
Voda a kanalizace
VZT
Vytápění
Elektro

01
02
03
04
05

339 316,68Cena bez DPH

Výše daně
71 256,50

Základ daně
339 316,68

5azba daně
21,00%

15,00%
DPI-základní

snížená 0,000,00

410 573,18CZKCena s DPH v

1 2. 08. 20191 2. 08. 2019
Datum a podpis:Datum a podpis

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

zast.: Davidem Sixtou,

jednatelem

Město Kolín 7 Y

zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou nlesta Kolín Tq i \ Ý.

Objednatel:
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