
Výstavba objektu ZŠ Jizerská
ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKA2 KF 7MFMF

Evidenční číslo ZL č. 05 Datum 17. 4. 2019
VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ - Dostavba 
areálu odloučeného pracoviště při 

Ulici Jizerská, Praha - Čakovice, 
včetně úpravy okol!

Etapa
Stavební objekt

-^^^.^íl^^L^e^Š^OlS^SOD^yčTl^/is^^Tn^Tjňi?

Objednatel ÚMČ Praha - Čakovice
sejídlem Nám. 25.bfeznal21,196 01 Praha ČakovicTlČ: nriPPi oqi
PKS stavby a.s. -----------Zhotovitel

se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny Objednaná práce nad rámec projektu 
Navýšení o částku 361.607.50 Iťč b*>7 hph~

ANO NE Možnost vlivu
________ ~~ 1 Díla
Na zf “ pŤdavku objednat^™*^^
a reflektuji jednotlivé požadavky,

Vitrína na fasádě 
Vlajkové stožáry 
Systém generálního klíče 
Vybavení výtahu novými funkcemi 
Barevná malby 
Dodávka a i

Lajnování v tělocvičně
Samostatná větev EZS do výměníkové stanice 
Doplnění zásuvek SIL do 

~ Integrace družinového systému do EKV

Cena
Možnost vlivu na lhůtu 
pro dokončení Díla
Popis změny

na cenu
ANO NE-

montáž pohonu dvoukřídlé brány + posílení sloupků

recepce a osvětlená nástěnka

Počet příloh
Seznam příloh

2

1. ocenění změny; 2. doložení prvotní ceny zhotovitele

STANOVISKO TDI

/Oprávněná osoba Ing. Josef Podpis /DatumDytrych

STANOVISKO ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba Ing. Jan Podpis \i
latiumVrbický

\

STANOVISKO PROJEKTANTA

Oprávněná osoba Ing. Dagmar
Selicharová

Podpis Datum

1



REKAPITULACE VČ. ZDŮVODNĚNÍ

1. Vitrína na fasádě
74 673,88 bez DPH

N= základé požadavku objednatele a doporuření architekta je naceněna osvétlená 
vitrína vc. montáže na fasády. Požadavek potvrzen zápisem TDI 
podpisem ředitele pana Střelce

Stožáry ~ ’ "---------- -----------------

Na zaklade požadavku objednateli]^ naceněno doplnění stožárů výSkTií^TvCetně 
dopravy a montáže viz email ze dne 8.3.2019, od arch. Méda a kde byl upřesněn 
požadavek na výšku 8m

v KD 21 bod 13/1 a

2.
49 516,81 bez DPH

|3.
75 851,50 bez DPH

Na zákiadě požadavku objednatele a zástupce uživatele - p. ředitele ZS byl v rámci 
zabezpečení školy naceněn systém generálního klíče, jedná se o stejný typ který figuruie 
X^tních objektech areálu školy. Požadavek zanesen v zápisu z KD Z * '

Vybavení výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atvpirfcfrh ba 
požadavek na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortnění 
ínTén\° ™Žn°St °kua^žitéh0 zamknutf/odemknutí funkcí výtahu (použitínapř. při

------všech dveří výtahu, rozvaděče a hydrantových skříní. Požadavek
5;__Barevné malby ~ "-----------------

|4.
revarchit 47 860,96 bez DPH

jedná se

na atypickou barvu 
zanesen v zápisu z KD

:

19 198,72 bez DPH
V rámci jednotného řešení barev a sladění barevnosti interiérů byl 
ve vybraných třídách na barevné vymalování některých stěn 
zápisu z KD 36 (bod 33/1).
~ ^Pntáž pohonu dvoukřídlé brány + posílení sloupů na

Na základě požadavku investora a ředitelky mateřské školy byla změněna 
hrana z ruční na automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortnější pro 
zásobováni mateřské školy. Požadavek vznesen na KD 45. hnd 3/1
Lajnování v tělocvičně
TlT/ulJudL pu,dddvlu investora a dle schváleného rnčmTFgčlTúněm školy bylo naceněno 
lajnovaní tělocvičny pro následující sporty - basketbal, volejbal, nohejbal. Požadavek 
zanesen v KD 40, bod 33/1.
Samostatná větev EZS do výměníkové stáni™ “ " “

vznesen požadavek 
. Požadavek zanesen v

16. Dodávka a
45 036,70 bez DPH

7.
16 576,13 bez DPH

|8.
17 055,20 bez DPH

hZS, tedy doplnění klávesnice. Viz zápis z KD č.43 bod 41/3 
Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlená nž«»ani#n “ 
ZL reflektuje požadavek investora na doplnění zásuvek 3x Sil do 
ledničku a 2x pro MWa 
interiéru.

9.
8 360,74 bez DPH

zázemí recepce, lx pro
konvlci'toto doplnění vychází z dopracování prjektu 

Dále ZL doplňuje napájení venkovní osvětlené nástěnky 
.Požadavek zanesen do KD 39 a KD 44, v hirinh 33/1 a 41/3.
Integrace družinového systému do EKV

varnou

na soumrakový spínač.

10.
7 476,86 bez DPH

EM-Marine/Mifare a drobnou SW úpravu pro poskytnutí dat družinovému SW 
Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhranní řešení je na rozhranní EKV/ 
družinový systém. Požadavek vznesen na KD 45, bod 41/3,
Celkem ZL č. 5 (vícepráce)

361 607,50 bez DPH

Celkové méněpráce
Celkové vícepraci 0,00

361 607,50Souhrnná cena
361 607,50

legenda jednotlivých barev u položek; ISě]
Vícepráce, položky dle ÚRS

Vícepráce, položky z původního rozpočtu

Vícepráce, nové položky



1. Vitrína na fasádě

Na základě požadavku objednatele a doporučení architekta Je naceněna osvětlená vitrína vč. montáže na fasády. Požadavek potvrzen zápisem TDI v KD 21 bod 13/1 a podpisem ředitele 
pana Střelce 74 673,88 Kč

4 [typ f T I T I

i
*

>
<35 60,005 mm

2. Stožáry

Na základě požadavku objednatele Je naceněno doplnění stožárů výšky 8m, včetně dopravy a montáže viz email ze dne 8.3.2019, od arch. Méda a kde byl upřesněn požadavek na výšku

49 516,81Kč8m

IT typ

hdd položky
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3. Systém generálního klíče ■ Gege systém E-AP 2000 Je chráněn udělenou licenci KABfl, certifikát RC.3/RC.4, ochrana proti odvrtánl

Na základě požadavku objednatele a zástupce uživatele • p. ředitele ZŠ byl v rámci zabezpečení školy naceněn systém generálního klíče, jedná se o stejný typ, který figuruje v ostatních

u-?žalsii ?KD 19. hod.13/1 75 851,50 Kčarpžln žbnlu PnŤaHavfpíč

í *yr>
prvotní náklady koordinační přirážkapol. po). kdd pololky pofotka Jedn, mnolitvl jedn,cena cena celkem

H miMa5í
O4SO02QQO ‘ . Kompletů&lfa koordinační činnost Kč--; , wo • 5327,80 0,00. o,oo« ■ S. 337,50z K

4. Vybavení výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atypických barev architektem

Na základě požadavku objednatele a doporučení dodavatele výtahu byl vznesen požadavek na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortněnl, Jedná se zejména o možnost 
okamžitého zamknutl/odemknutí funkcí výtahu (použiti např. při rodičovských schůzkách), používat výtah Jen přes člpové karty (omezení užíváni výtahu dětmi). A v rámci Jednotného 
sladění barevnosti školy byl požadavek na atypickou barvu všech dveří výtahu, rozvaděče a hydrantovych skříni. Požadavek zanesen v zápisu z KD 18, bod 12/2. 47 860,96 Kč

■í. W
ptvotni náklady koordinační přirážka

pol. | pol. | kdhd pololky položko mnoHtvi jadn.cena cena celkemj Jedn.

5. Barevné malby

V rámci jednotného řešeni barev a sladění barevnosti Interiérů byl vznesen požadavek ve vybraných třídách na barevné vymalování některých stěn. Požadavek zanesen v zápisu z KD36 
(bod 33/11._________________________________________________________________________________________________________ ‘____________________________________________________________________________________________________________________ 19 198,72 Kč

[T typ
a*: r* «■*«« polož kzpol.[ESI

him /XtIttWIMfi •Vrnvnó nvilba Hetlinc horle otcrovzciomo < Gronii <10, vd. ukiyvůnl o olojKrtf
165} 120. ]3&.W 17502,72

-t » . 16,000

6. Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlé brány +■ posílaní sloupů na 80x80mm ?

Na základě požadavku Investora a ředitelky mateřské školy byla změněna vjezdová brána 2 ruční na automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortnější pro zásobování mateřské 
školy. Požadavek vznesen na KD 45, bod 3/l< 45 036,70 Kč

T. [typ” T T Ts
jfr. 2300191016',3; i
K 102______

ř 1 i

4 ___ v.r.itxi.5 _________________________

iVy/.ň' <~| HIPijbBpí/gWríičníf̂  ňebVp^éižmi^řádfrii v ň^ouďrift^éii

50.00 21.15 1057^0] OOCN 1057,50
horpfežohtf.3 :.4s 836,00 2 056,SS O.OC4 2056^6

1312031P9" hfin jUk id víte*, u r ni.ph*ii ;hit rJT m "i'hfi nrio.m r*_fHÍt v S*r*>h7 *?. 3 •'

Přesijn hmot růŽol&rú bmJovy v cí61Í řrt," A"{ y"\ '^'r-> *// oc. v '' ^<

'iíl3 <í,46 jfjj.on 373, 0,0016

■? S7á,4flMi* Ol** V?

í - 2e..v’Pj>iri,, £ji.ÍícL ryl; rabu kuí«t;i uujek:5 iypanroi. »e ^hJlnerírn 124,921/4.1 tile. .. V,W| 124,^2

7. Lajnování v tělocvičné

Na zákíadě požadavku Investora a dle schváleného náčrtu ředitelem školy bylo naceněno lajnování tělocvičny pro následující sporty • basketbal, volejbal, nohejbal. Požadavek zanesen v 
KD 40, bod 33/1, 16 576,13 Kč

IMlZ La** IZH T

1
Obvod TV: Ux(3 . .. . .. 
hrviky: (4,9*5,6+5,$)‘‘2* 33 bm 
Kruhy: celkem: 30,31 bm 
Oblouky rte trojkový od: 21,3 * 2 (sle rtertftocelý kruh tak z každého minus 2 m cos}~ 33,$ bm 
Kruhy: celkem: 30,31 bm

. .. 19+13+22,2*22,2* 70,4 bm



Basketbal eefksm: 70Í4*33*30.31+3B.B*172.31 ům
OOtouky na tmjkovf od; 21,3 • 2 (ele není (o celý draft lak z kaidiba minus 2m msj- 38,6 tm 
nlepal:B1tim 

I a l k |p45ooaááó - |Kompl«aí^*oirtit8ftr<tonwt I K8 i W.I mW""bm 1 . w«H 'ssfrbol

8. Samostatná větev EZS do výměníkové stanice

ZL reflektuje požadavek správy majetku mistské Wall na doplnánl samostatné větve (segmentu) EZS do výměníkové stanice. Součásti bude samostatné separátní ovládáni EZS. tady doplněni klávesnice. 17 055,20 KČ

l. ttr
prvotní n4 klady koordinační porážkapol, pol, kód položky položka Jfrdn. množstiá JaJn.eena cel kam

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE • EZS . .
I.óoo 5 155,76 3155,760,00to*

975,05 ,975,050,00O.OP3M iPOOj

ggtggWžKtíMJ •885*8egKO^X WKrawAytwaiig&g&wť asgsjggS&iaubWfi
7 ,K' 403 . KsbelCYXy-JŽxl.S *1 ■■■ Z, 20,000 ~ 22,18; 0,00 ; , ■ 0,00

1isenstvi■ni

1-----------
(ti

9. Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětleni nástěnka
ZL reflektuje požadavek inveatora na doplněni zásuvek 3x SIL do zázemí recepce, 1x pro lednlíku a 2* pro MW a varnou konvici, toto doplněni vychází z dopracováni prjektu Interláru. Dále ZL doplňuje napájeni
venkovní osvětlené nástěnky na soumrakový splnae, Požadavek zanesen do KD 39 a KD 44, v bodech 33/1 a 41/3. 8 360,74 Kč

5. typ p/votnl náklady koordinační přirážkakód položky položkapol, pol, Jedn. množství Jedn,cena tana celkem
Rozvaděče

Kabely a vodiče
j< w : LYKY-J 3X2,5 | 90, OOP . 26,81 ..M12,90 wBř 2 412,90

3 1 k |l03 m.\ . 10,000 22.18 221,80 ' 0.00* . 221,80
Spínací pnstroje, zásuvky - vč. rámečku a krytu (design dle výběru Investora)

4 ..K- 1305 Zásuvka 16A/230V, jednonasoona, ve. pnstusenstvi a krytu . i: «pl i , 174,06 822,18 Oj«| 522jÍ6|
Příslušenství

k. 50a.kpí 34,5 V 104.855 ■,3,0tW = 0,0016 104,85
RámeceKlřňišoBňý6 ±- 509 KP‘ , ■ 1,000 14,88 14.88 0,0014 .i- m

JL 320'..- . , Kamecek 2-rasos.iy ,~ : 1,000 26,21 . : 26’,21 - ■ . o.0c*
Ostatní1 ^^~'j 2-~Ck.l .LSiCol. 2 .6C,7j| 2-60,01

10. Integrace družinového systému do EKV
ZL reflektuje požadavek Investora ra doplněni (přípravu) systému EKV pro integraci s družinovým docházkovým systórňemškoly. Řešeni obnáší použití kombinované čtačky EM- 
Marlne/Mfare a drobnou SW úpravu pro poskytnuti dat družinovému SW. Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhrannf řeéenlje na rozhranni EKV /družinový systém. 
Požadavek vznesen na KD 45, bod 41/3. 7 476,86

nok fc L polo
IjetJn. íntno lloJn. prvotní náklady koordinační přirážkapoložky žka žství celkam

ELEKTRICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV

;;

Celkové méně práce 0,00 Kč

Celkové více prací 361 €07,50 KČ
Souhrnné cena 961607,50 Kč



!• VUrfna na fasádě

INa základě požadavku obisHnataio »
doporučení architekta je naceněna

osvětlená vitrína včT montáže do fasády
typ I 74 673,86 Kč]|p°loi*a
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Faktura - daňový doklad t. 2019500180

Clili fflt variabilní symbol 
kód projektu 

název projektu

2019500180 
CZ19A0326 

Praha - čakovice_výstavba ZŠ

mmcité 1 a.s.
Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE 
CZECH REPUBLiC 
t+420 572 434 290
í ODBĚRATEL 

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38
591 39 2ĎÁR NAD SÁZAVOU
CZECH REPUBLiC

IC 27670864 
DIČ CZ27670864 
obchod@mmcite,cz

Název banky: Československá obchodní banka 
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
KS v Brně oddíl B. vložka 4523

IČ 46980059 
DIČ CZ46980059

198958037/0300
CZ3303000000000198958037 
CEKOCZPP

Datum vystavení faktury:
Datum splatnosti:

31/05/19
30/06/19

Způsob dopravy: 
Dodací podmínky:

Doprava mmcité

SMLOUVA O DÍLO č, 
3422/044/JUD/18 DODATEK

Datum uskutečnění zdaň, plnění: 20/05/19 Ref. číslo zákazníka:
č, 1

MÍSTO DODÁNÍ
?Čk°VÍC8, Jizerská' 196 00 Praha - Novice, Kontaktní osoby 

leL /24 315 175, stavbyvedoucí; Inq. Mikvska KrvStof tel: 601 078 428
popis / označení 
IF510-002820
Inřo - jednostranná osvětlená 
informační skříň k umístění 
zeď

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku 
vyvěšených informací, kalené sklo, LED osvětlení

vedoucí projektu: Ing, Jan Vrbický

Projekt Množství Cena DPH (%) Cena netto Cena brutto
CZ19A0326 1,00 ks CZK 54,079,00 0 CZK 54.079,00 CZK 54.079,00a*

na

a vrstvou práškového vypalovacího laku, deska k přišpendlení

i / 3 www.mmcite.cam

http://www.mmcite.cam


Faktura - daňový doklad 5. 2019500,180^
4

popis / označení Projekt Množství Cena DPH (%) Cena netto Cena brutto
SLU0G1
Montáž

CZ19A0326 1,00 CZK 2.321,00 0 CZK 2.321,00 CZK 2.321,00

Objednatel, a tím í případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce 
až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném 
vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupeni od 
objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního 
vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, 
které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje 
se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny 
předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydáni předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti 
objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný 
oznámit případné třetí osobě i dodavatel. r-
Baleni výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je 
nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabránCkondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškozeni povrchu výrobků. 
Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté 
plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provétrávání.
Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, 
vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i 
povětrnostnímu poškozeni. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.
Nedodrženi výše uvedených podmínek může vést ke znehodnoceni výrobku, za které výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost.

Režim přenesení daňové povinnosti:

Příjemce plněni pořizuje předmět zdanitelného plnění pro potřeby související výlučně s jeho ekonmickou činnosti a je 
považován za osobu povinnou k daní, tzn. má platnou registraci k DPH v ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Z výše uvedeného dle §92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (mmcite 1 a.s.) použije režim přenesené daňové 
povinnosti při poskytnutí dodávky včetně montážních prací příjemci plnění, tzn. příjemce plnění je povinen přiznat a 
zaplatit daň z přijatého plnění a to ke dní uskutečnění zdanitelného plněni.

Sazba DPH 21% = Přenesení daňové povinnosti §92e.

"Daň odvede zákazník"

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Částka DPH 
CZK 0,00

Kód DPH 
E00PDP

% Netto
CZK 56.400,00 Celkem: CZK 56.400,00G

Celkem po slevě: CZK 56.400,00

Celkem vč. DPH: CZK 56.400,00

CELKEM K ÚHRADĚ: CZK 56.400,00
092646080 Založeno na Zakázky odběratele 2019800586.

é-í mrctlliLWfc

www mmcitc.com



Faktura - daňový doklad č. 2019500180
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Mhto Pfsha • Čakoy|ce_ výstavba 25

■

email: I,vare:k3(®mmctte.c2

#SS3S=-
oivIrBtelrté.okno vrtrfn. do skříně Je vsazena 
velkerá elek|řpyýbava tohoto zařízení, LEO, 
uchycéníinformaínlch materiálů je řešeno oomodmo‘sa^;rmotí
konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým
7B,b^^^r^ohaieďPomocí 
závitových tyčí nebo {roubů

1

r

*

I
JřSlOs-LED informační nosič iNfO ;54 079 « 

2 321 Kč
1 54079 Kč1 

2 321 KČÍ
: Montáí

Spodní stavby 1
0 Kč 0 ok;

__________Celkem ber DPH 36 400 Kť155.. 1«0

1
l -

i
O
Rl;ir

$ ;
i

-V I

.T

'

Moblliářcelkem 
Montáí celkem 

Spodnf stavba celkem 
Suma

54 079 Ki 
2 321-Kč

0 Kč
56 400 Kč

vzdálenost km
Doprava výíe wedwého mnoíRvf mobiliáře 

Doprava *»,( čety v předstihu pro |

Celkem s dopravou bez DPH 
OPH2X9Í 

Celkem s dopravou s DPH

O
namísto 0 Kč

OKČ»ptis:
•SČBSSSDatum: £~ Za *'*}

0 KČ

SS400KÍ 
11 844 Kč 
68 244 Kč

06——v-*
*reí[L„ c"f^*** m m

S'~..... .
PKSstavbýXs, »a>/ víSKř.....
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IW®-| stavby * DÍLČÍ / -J-k^Npčhý

pfehied o finančním čerpáni smlouvy

OS/2018

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

sledované období : 
OBJEDNATEL:

protokol pořadové číslo: 1—H"«u>n

ZHOTOVITEL:*k

PKS stavby a.s.
• Brněnská 128/38 

59101
j IČi 46980059 

ČÍSLO A NÁfÉV-STAVBY: 

\6fsto smlouvy/objednávky

SoD č. 3422/044/J UD/18/
-—■ •

Dodatek č. 1

mmcité 1 a.s.
Bílovice 519

Žďár nad Sázavou
687 12 Bílovice

DIČ: GZ46980059 IČ: 27670864 DIČ: CZ27670864

!-

isiS............■um . .j... v-i*

133 293,00 Kč
" ji ■ .i i mn.ii ,

56 400,00 Kč

oS%m ;■
e - odpočty

189 693,00 Kč
fakturace - fjnančnfčeroénf ceny díla:

.....  .... prováno. •=• r" Lagunu05/2019 56 400,00 Kč__ __ 1 • 1

u^.
''chííih

—mnriuniMjmw

fskturováno.čěike.m: 56 400,00 Kč 'zbývá klakitirači: 133 293,00 Kč

P PROHLÁŠENÍ
Nedílnou součásti toM^is^ ?r®dán,a preV2etl d“° Plněni,

odsouhlasený oběma stranami. p Prov»de"ych prací, dodávek a služeb"

za objednatelé převzal ;

fméno,
funkce: Ing, Jan Vrbický

iméno, 
funkce:

Brněnská 126/38 
591 01 Zďár nad Sáz,@as2 0 -05- 2019datum.

podpis :

ir^.JOyštofMikyska
li.JíhJíllt..datum: podpis.:

'ílll
y***

za zhotovitele předal: 

jméno,
funkce: Bc.jtfartin Štěpánik

jméno, 
funkce:

-----------------ni ■
•"WlM . ,i..

Sá xSWTh «*••**>. -

W ' t 'KT/hmu-.
y ■ WC ciriMtéu

. "t
‘VK*

datum: 2 0_;OS—20ÍS podpis ■ y

datum: podpis:
* nehodící ae škrtněte

PKS 1NPQS a.s.
Ziišťovacf nrotokof - VZOR



Dodací list / předávací protokol č. 2019800586

kód projektu: CZ19A0326 
Praha -

název projektu: Čakovice_vý 
stavba Zé

mrocité 1 a *
Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE 
CZECH REPUBLIC 
t +420 572 434 290
f
IČ 27670864 
DIČ CZ27670864 
obchod@mmclte.cz odběratel 

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
CZECH REPUBLIC

IČ 46980059 
DIČ CZ46980059
MÍSTO DODÁNÍ
Praha - Čakovice 
ul. Jizerská
196 00 Praha - Čakovice 
Kontaktní osoby:
vedoucí projektu: Ing. Jan Vrbickýteí: 724 315 175
stavbyvedoucí: ing. Mikyska Kryštof tel: 601 078 
428
KONTAKTNÍ OSflRA
Ing. Michal Jůda

i

Datum předání:

popis / označení
Množství

IF510-002820 1 0Q Rs
Wo - jednostranná osvětlená informační skřffl k umístěni na zeď

8 ° — k pfSpe„nle„,
"rovnost ocelové konstrukce: RAL 7021

i

i

1 / 2 wwv.trtmcite.com

mailto:obchod@mmclte.cz


Dodací list / předávací protokol č. 2019800586
U>ís / označení

Množství
Montáž

1,00

vlastnictví mmcité a.s.

objednávky a má právo poialí^ dodavatel Prá™ ™ odstoupeni od

které předmétlbjednávky PlS8m"é ”námitOSObé'

se této třetí osobě oznámit, Že vlastnické právo k předmětu obierinéj^udávajícíího k předmětu objednávky a zavazuje 
předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání Dřerimá^^^f í31616 pfejde až úplným naplacením - 
objednatele zaplatit řádně a včas cenupřeS ^ V Případě nespf"ě"f Plnosti
oznámit případné třetí osobě i dodavatel. J ^ Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn*

nutno výrobek 4ty TtmsfzaSl^ ’ pr9jsn dočasné skladování před montáží je
Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovánv v Irhl ^ f °balem 9 p0Šk02enf povrchu výrobků, 
plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně bvla zaii*Sk ?dU neb° na volnéfin Prasírř>nsívř pňkryté 

další expedicí výrobků, které jsou uskladněnu hi* n- í a 2aj'sJéna možnost dostatečného provětráváni.
■odným zpŮKfbsfn zabalil dle původního provedeni obáTu tak° abí KT't?^^ Výroblíy ytuálně zkontro'°«'<. 

zodpovědnost. znehodnoceni výrobku, za které výrobce nenese žádnou

ceny

i

092646080
A /'

jméno přebírající osoby:
převzal

(razítko, podpis)

čísío občanského průkazu

pracovní zařazení přebírající osoby
předal

(razítko, podpis)

název přepravní společnosti + SPZ vozidla

2 / 2 www.mrnciie.com

http://www.mrnciie.com


2. Stožáry

[Na~základě požadavku objednatel
ejenacenžno doplnění stožárů vvžkv Sr^ví^^

pravý a montáže
typ F 49 516,8 lKťJ[pel pal. Wd položky [položka

20

íó
S
*
i)
1l
-jrW| grí-rado

>
j

:

1

i



3. Systém generálního klíče -
Na základě pozadí
fteuruie vgáMnígLgbígktech_afg^u^ko|^_pg|ajaVe)< žanesen v st:o|V^=eněn systém generálního klíc e, jedná se o stejný typ, který

7S 851,50 Kčc, typ
pol. IdoI.

(ftrfn

lUpi
• 1 cena celkem

iJ86 esaoBíM Wísěi£' ^77,.:|—(KS
ý;-:: 5 327,900,00%

;

i
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Fgkťura - daňový doklad v RPDP
Číslo: 190969I Dodavatel: EG-LINE a.s. )A /Nádražní 280/62 / 

15000 Praha 5 _/ Částka: 62 300,00 Kč 
Variabilní symbol: 190969 
Konstantní symbol:

Objednávka: 3422/oQ18/JUD 19 »./ 
Doklad objednávky:

Odběratel: PKS stavby
Brněnská 126/38 
59101 Žďórnad Sázavou

IČ: 28233719
Telefon: +420 251681303, 

Email: cechy@egíine.eu 
Web; www.egline.eu 

MOS Praha.oddí! B, vložka 13928

DIČ: CZ28233719 
+420 602232525

■/

a.s.

Banka;
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění zdanitelného plněni: 

^Způsob úhrady:

Raiffeisenbank 
5518590001/5500 

CZ85 5500 0000 0055 1859 0001 
RZBCCZPP

31 05.2019..
01,07.2019 ! 
31.05.2019 : 

převodním příkazem i

a.s.
IC:46980059 DIČ: CZ46980059

Příjemce:;
:

Položka (ceny v KčjJednotková cena bez DPH Množství Bez daněFakturujeme dle objednávky
3422/o018/JUD_1 9/generální klíč

D°dání a montóž systému generálního klíče

Akce; ZŠ Praha-Čakovice

Příloha: položkový rozpis, předávací 
protokol, objednávka

Daň Celkem s DPH DPH

62 300,00 1,000 62 300,00 0,00 62 300,00 21%''

DAŇOVÝ DOKLAD 
Sazba Bez daně 

0,00
Daň Celkem21%
0,00 0.0015% 0,00 0,00 i0,0010% 0,00 0,00 0.00RPDP+0% 62 300.00

62 300.00
Celkem 62 300,00 

Základem pro výpočet DPH je
0,00 62 300,00

Celkem k úhradě cena bez daně v Kč

62 300,00 Kč

ŽAV * V /■“. z:
■ - - >,

, •{. v , A-' V-

Vpí- iUř.K-r'
&

‘■f
r

Razítko a podpis i

L-T
"Daň odvede zákazník" ý 
Tabulka DPH pro příjemce plnění 

Bez dané

\\
Datum \\Sazba 

Základní 
Snížená 

Druhá snížená 
Nulová

\Daň Celkem

Celkem

Doklad vystavil:

Zpracováno v systému JeželTščítware~Duir Klečková MichaelaStrana 1 /1
ywwv jtízeksyy cz

http://www.egline.eu


Nádražní 62,
150 00, Praha 5 
tel, 251 681 303 

fax, 251 810 793

Projekt:

PKSSTAVBY 
ŠKOLA ČAKOVICE

5t

jsme ve spojeni

cechv@ealine.eu DUŠAN HLOUŠEK
mob.: 602 232 525

CENOVÁ NABÍDKA 

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE' SGHK....

materiál' cena za ks počet ks celkem za položku
vložka 02 27/27 0 0,00
vložka D2 27/30 0
vložka D2 30/30 613 0 0,00
vložka DZ 27/35 49 30 037,00
vložka D2 30/35 0 0,00
vložka DZ 27/40 0 0,00
vložka DZ 30/40 720 0 0,00
vložka DZ 35/35 7 5 040,00
vložka DZ 27/45 0 0,00
vložka DZ 30/45 785 0 0,00
vložka DZ 35/40 
vložka DZ 30/50

13 10 205,00
7 5 971,00

vložka DZ 35/45 853 0 0,00
vložka DZ 40/40 0
vložka DZ 40/45 0 0,00,
vložka DZ 27/55 918 0
vložka DZ 35/50 2 1 836,00
vložka DZ 30/60 0 0,00
vložka DZ 35/55 0 0,00985vložka DZ 40/50 0
vložka DZ 45/45 0
vložka DZ 35/60 4 4 204,00
vložka DZ 30/65 01051vložka DZ 40/55 0 0,00 ;vložka DZ 45/50 0
vložka DZ 50/50 5 5 595,00
vložka DZ 40/60 0 0,00
vložka DZ 45/55 1119
vložka DZ 35/65 0 0,00
vložka DZ 30/70 0
Visací zámek Pluto 631 0 0,00
PulviQžka +27
Půlvložka +30

522 2 1 044,00
555 0

Půlvložka +35 592 0 0,00
knoflík KDZ 153 8 1 224,00
klíč 105 85 6 825,00
montáž 180 89 16 020,00
doprava (IQKč/km) 500 2 1 000,00
konzultace zdarma

zdarma
zdarma

vypracování uzamykaciho plánu
zaměřeni vložek k systému

Celkem 89 001,00
Sleva na materiál ,.% 30% 26701.00.
CELKEM (bez 21% DPH) -I 62 300 Kč

K2PI............. . _......
Gege systém E-AP 2000 je chráněn udělenou licencí KASA 
Certifikát RC.3/RC.4
Certifikát NBÚ

Ochrana klíče, výroba pouze u výrobce EGUNE 
Zvláštní ochrana proti SG metodě 
Zvláštní ochrana proti nezákonnému kopírování klíče 
Ochrana proti vyhmatání 
Ochrana proti odvrtání

-
/
Lv-I 4t Z-

datum: čtvrtek 16. květen 2019

mailto:cechv@ealine.eu


4, VW^ent výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atypických bare. architektem

Na základě požadavku objednatele a doporuiení dodavatele výtahu byl vznesen požadavek
možnost okamžitého zamknutl/odemknutí funkci výtahu (použití např. při rodiěovských s
jednotného sladěni barevnosti školy byl požadavek

na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortněni, jedná se zejména o

47 860,96
i typ
pol. pol. kód položky | položka |prvotnj.

a
I

I

i

i

;



I ^VZoYOďy^■jt mfsi/f-
- 5 -06- 2019■*

Mp moving people
MP LIFTS ».r.o.

Pražská 18/1279 0 
10200 PRAHA 

+420 267 219 304 % 
cz.infb@mplifts.com

mplifts.cz q 
IČ: 25340638 

DIČ: CZ25340638

9-

fiwp Výtahy, eskalátory a chodníky J

/

1921000058 UFAKTURA-DAŇOVÝ DOKUD Korespondenční adresa
Datum vystavení 
31/05/2019

Datum uskutečnění plnění
31/05/2019 <b

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 

59101 Žďárnad Sázavou
ODBĚRATEL

PKS stavby a.s. 
Brněnská 126/38 
59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 46880058
Ó DIČ: CZ46980059 /

[Popis položky

Fakturujeme vám montáž výtahu dle SoD:
3422/009/JU D/18 / ;

z. č. 1001/00000042-ZŠ E.Beneše - Čakovice 
Prahá9
Po předání á převzetí díla ' .
Po dokončení instalace - víceprácedle dodatku Č.1
Odečtena záloha z fá 182100Ó0Q4.po uzavření smi. 
137 000,- Kč 
K úhradě 453 280,-Kč ,

|Množství 1'Cěhaža Sleva-| - .Cena^ \ ,,„J)PH | Celkem Kč
.♦v:

;

1.00 548.000,00 
i,00 42:280,00

0,00 548.000,00 21,00 
0,00 42.280,00 21,00

0,00 548,000,00
0,00 42.280,00

n
Daň odvede zákazník J

BANKOVNÍ PŘEVOD 30 DNI 

Datum splatnosti: 30/06/19:590.280,00

Číslo účtu:

Rekapitulace DPH v Kč

21% PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Forma úhrady:

37268012310300 Variabilní symbol: 1921000058

Měna CZK | Základ v Kč |

590.280,00 21,00

DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |Sazba

590.280,00
.280,00 i90.280.0i

Dle Zákona č. 235/2004 $b„ o dani z přidané hodnoty, §29 Náležitosti daňového dokladu, Je faktura platná i bez podpisu a razítka. 
Sídlo společnosti: MP LIFTS e.r.o., Křižíkova 2987/70b, 8mo • Královo Pole, 61200 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27304

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodrženi data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši asmluvni
pokutu {byla-lí sjednána).

MpCorměct4
SVi : «*

mS; *■*

'ili !•
MP LIFTS, S.R.O. cz.info@mplifts.com

mailto:cz.infb@mplifts.com
mailto:cz.info@mplifts.com
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• F$Qi | stavby ^DÍLČÍ / * KONEČNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
přehled o finančním čerpání smlouvy

sledované období: 05/2019 protokol pořadové číslo: 2
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

MP Lifts s.r.o.

Sokolovská 325/140

Žďár nad Sázavou591 01

IČ: 46980059
186 00 Praha 8

DIČ: CZ46980059 IČ: 28364121 DIČ: CZ28364121

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY:

[číslo smlouvy/ objednávky cena díla bez DPH

SoD č. 3422/009/JUD/18 548 000,00 Kč

Dodatek č. 1 42 280,00 Kč

neprovedené práce - odpočty

celkem 590 280,00 Kč

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:
fakturováno 

bez DPH
fakturováno 

bez DPH
fakturováno 

bez DPH
za období za období za období

10/2018 137 000,00 Kč

05/2019 453 280,00 Kč

fakturováno celkem: 590 280,00 Kč zbývá k fakturaci: 0 Kč

PROHLÁŠENÍ
Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. 
Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" 
odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal: Mih stavby a.s. 
Brněnská 126/38 

591 01 žďár nad Sáz. 
DIČ; CZ46980Q59 
CZECH RFPIIRI jr

jméno,
funkce: Ing. Jan Vrbický 30.05.2019datum: podpis:

Jméno,
funkce: Ing. Kryštof Mikyska 30.05.2019datum: podpis — :zza
za zhotovitele předal: MP S.BV

kápa 18
Praha 

.53 40 638 
wwOTTrrrpiiŤl-srC-z-

pSSp/s
jméno,
funkce: Ing. Tomáš Teichmann

ío:
30.05.2019datum:

-i-

iméno,
funkce: datum: podpis:

* nehodící se škrtněte

PKS INPOS a.s. Zjišťovací protokol - VZOR 6/2012
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Protokol o přeiímee subdodávky
Smlouva o dílo č.: 3422/009/JUD/18

Zhotovitel: MP Lifts s.r.o Křižíkova 2987/70 b, 612 00 Brno

Objednatel - přejímající: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár 
nad Sázavou

Stavba: Dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha - Čakovice

Datum převzetí: 30.5.2019

é Název stavebního díla ( subdodávky ): Montáž výtahu

Popis: kompletní dodávka a montáž výtahu

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody: Drobné změny vyvolané 
požadavky investora, které jsou zachyceny v DSPS

Soupis nedodělků a vad:

Poškrábané panely kabiny = nutná oprava případně výměna panelu 
Po vyčištění budovy finální promazání a vyčištění výtahu 
Oprava upevnění dvířek rozvaděče

Dodatečně požadované práce:

Nejsou

Předávané doklady:
Viz. seznam předané dokumentace

Záruční doba ( konečné datum ): 
- záruční doba se řídí SoD

Vyjádření účastníků řízení k jakosti předání díla:

Standardní provedení
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^picní : konečná fakturace 590 280,00 Kč. Zbývá vyfakturovat 0 Kč
•<

-V případě požadavku uživatele na další dokladovou část, budou tyto doklady 
dodány do 3 dnů od vyzvání objednatelem.

Zástupci zhotovitele odevzdávají 
dílo ( subdodávku ) v plném rozsahu.

zástupci objednatele přejímajía

jméno a příjmení funkce »oi
UFTS sj^P

Zástupci zhotovitele: Ing. Tomáš Teichmann vedoucí pobočky-N

-i-

Brněnská 126/38 
£L01 Žďár nad Sáz. 
&ÍO CZ46980059

Zástupci objednatele: Ing. Jan Vrbický 
Kryštof Miky ska

vedoucí projektu 
stavbyvedoucí *,-15

Ostatní účastníci řízení: nejsou

Součástí protokolu není Soupis nedodělků, vad 
Součástí protokolu není Seznam předávaných dokladů

Rozdělovník:

■

lx zhotovitel 
lx objednatel

V Čakovicích 
dne: 30.5.2019



•"i.
;■ ■

#1Mpi: •>•• mplifts.cz

PKS stavby a.s. 
Brněnská 126/38 
Žtfár n. Sázavou

3^05.2019

ovioe Praha 9, Jizerská ul.

Věc; Soupis provedených Prací na z.č. 1811042 žš čak

Provedené práce ke dni 30.05.2019;

*\
Montáž vth.^ i. ^ ?nn

• K Zthr^kých,komponen,ů
Gerta za provedené práce;

453 280 Kč bez DPH

SSj&S"
S91S? Zdár nad Sáz.

IW upř

égfS.í-.O.

Ing. Tomáš Teichmann 
Vedoucí pobočky Praha
Zhotovitel

in9- Kryštov Mikyska.......
stavbyvedoucí PKS stavbv 
objednatel y

= i

í



Mp moving peoplemp■4
í4';'

MP LIFTS s.r.o.
Pražská 18/1279,102 00 Praha 10 cz.info@mplifts.com

www.mplifts.cz

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL TECHNICKÉ DOKUMENTACE

Objednatel: 
Adresa zařízení: 
Typ zařízení 
Číslo zakázky: 
Číslo SoD: 
Datum:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sáz. 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Praha 9 
Osobní trakční výtah MO GO! Evolution 
1811042
3422/009/JUD/18

Seznam technické dokumentace-

1 Technická zpráva
Dispoziční výkres zařízeni 
Statický výpočet
Elektrické schéma zapojení
Soubor certifikátů bezpečnostních komponentů
Certifikát ocelového lana
Osvědčení o požární odolnosti šachetních dveří
Uživatelský manuál

2
3
4
5
6

4x
4x8
4x9 Návod na vyproštění
4x10 Návod na údržbu

11 Mazací plán
Dokumentace na CD12

13 Kniha výtahu*
1x14 Kniha odborných prohlídek (OP)

Kniha provozních prohlídek (PP) 1x15
1x

* bude předána po ověření shody
PKS stavby a.s.

Brněnské 126/38 
591 01 Žďár nad Sáz. 

DIČ; C24698Q059 
CZECH REPUBUC

At
\

i
Zazhoto Za objednatele

■2-

;
v

s-.
:

——— <c 22f
5

\

mailto:cz.info@mplifts.com
http://www.mplifts.cz


<9+420 568 607 201 www.pkastavby.oz

DODATEK číslo 1
ke Smlouvě o dílo číslo 3422/009/JUD/18, jež byla uzavřená dne 20.6.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znéní (dále Jen „Smlouva o dílo")

1.Smluvní strany

1,1. OBJEDNATEL :

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01
tel.: 566 697111 
IČO: 46980059
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. ú. 175972792/0600
Zastupuje: Ing, Petr Pejchal - předseda představenstva a Ing. Jaroslav Kladiva - pověřený člen představenstva
Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat technický náměstek Ing. Jaroslav Venhauer nebo výrobní 
náměstek Ing. Milan Veselý.

fax: 566 697 390 
DIČ : CZ46980059

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu Ing. Jan Vrbický mob. 724 315 
175 a pověřený stavbyvedoucí Ing. Míkyska Kryštof mob. 601 078 428

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2,11.1992, v oddílu B., 
vložka 930. ;

1.2. ZHOTOVITEL :

MP LIFTS s.r.o. se sídlem Křižíkova 2987/70 b, 612 00 Brno
Pobočka PRAHA: Pražská 1279/18 102 000 Praha 10
IČO: 25340638 

Bankovní spojení: ČSOB

Zastoupená vedoucím pobočky na základě plné moci jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Teichmann, tel. 733 
699 651, teichmann@mpllfts.com
Ve věcech technických je oprávněn jednat a řízení stavby vést: Miloslav Vidlák, tel. 735 171 238, mv@mplifts.com 
Ve věcech vlastní realizace a řízení díla v místě plnění dle této smlouvy, včetně vedení povinné a dohodnuté 
dokumentace je pověřen Miloslav Vidlák, tel. 735 171 238, mv@mplifts.com. Společnost je zapsána v Obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 27304.

DIČ: CZ25340638
č. ú. 372680123/0300

í

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č, 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

2. Předmět dodatku
2.1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění výše uvedené Smlouvy o dílo.
Do Článku 3. /Předmět Plnění) se doplňuje:

Vícepráce - zkomfortnění a doplnění vybaveni výtahu dle požadavků investora nad rámec PD. Soupis viz., přiložená 
cenová nabídka.

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel.: 566 697 201, e-mail: stavby@pks.cz, www.pksstavby.cz

Stránka 1

http://www.pkastavby.oz
mailto:teichmann@mpllfts.com
mailto:mv@mplifts.com
mailto:mv@mplifts.com
mailto:stavby@pks.cz
http://www.pksstavby.cz
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6I
2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází ke zrněné ceny plnění díla 
V Článku 6. (Cena plnénfl. odst. 6.1.. se stávající níže uvedeny text ve znění:

I í
548 000,- KČ 

- 0,- Kč
548 000.- Kč

Cena plnění bez DPH
odpočet za zařízení staveniště (dle 6,2 OP 1 % z ceny díla)

Celková cena plnění bez DPH

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele a je zhotovitelem garantována po celou dobu 
plnění předmětu díla této SoD. Cenová nabídka je Přílohou č. 4 této SoD.

ruéí a nahrazuje textem:

Í'i
U

i Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle 61.2 a 3 této smlouvy uhradí zhotoviteli maximální smluvní cenu ve

Cena plnění bez DPH dle SoD č. 3419/0G9/JUD/18 
Cena plnění bez DPH dle dodatku č.1 
Odpočet za zařízení staveniště (dle 6.2. OP)
Celkové cena plněni bez DPH

výši:
548 000,- Kč 
42 280,- Kč 

0,-Kč
590 280.- Kč

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele (Příloha SoD č. 4), cenové nabídky zhotovitele 
(Příloha č. 1 Dodatku č. laje zhotovitelem garantována po cefou dobu plnění předmětu díla této SoD.

2.4. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami:

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel také 2 vyhotovení dodatku.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prostí jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel.: 566 697 201, e-mail: stavby@pks.cz, www.pksstavby.cz

Stránka 2
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4. Podoísv smluvních stran
(

iVe Žcfáře nad Sázavou dne 8.11.2018

Za objednatele PKS stavby a.s.: Za zhotovitele MP LIFTS s.r.o.

V
\

Irtg. Tomáš TeiSmm 
vedoucí pobočky MP LlřŤS’.

_

Brněnská 126/38 
591. Ol Žďár natí Séz.

DIČ: CZ46980Q59 
‘--'CTSCH RpPUoLTr

Ing/ Jaroslav Kladiva,
ředitel společnosti j

i.

*»
V

Hng. Petr Pejchal 
předseda představenstva

’

: i

;

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel.: 566 697 201, e-mail: stavby@pks.cz, www.pksstavby.cz

Stránka 3
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Vybavení školv nad rámec projektu (zkomfortněníV
I-

množství jedn. jedn.cena celkemč.poi položka
3000,00 12 000,00ksZáměna barvy dveří výtahové šachty na atypickou 4,002.

1000,00ks 1000,001,003. Změna barvy dveří výtahového rozvaděče
23 760,004,00 ks 5940,00Venkovní tablo pro odemknutí a ovládání výtahu4.

1 650,0011,00 ks 150,00Čip pro odemknutí výtahu_______
Spínač pro vypínátí přístupů přes čip

5.
3 870,00kpl 3870,006. 1,00

42 280,00

'

I

íl



5. Barevné malby
V rámci jednotného řešeni ba 
KD 36(bod 33/1). a sladěni barevnosti Interiérů byl vznesen požadavek veřev

vybraných třídách na barevné vymalováni některých stín. Požadavek zanesen v sápisu t
[T 19198,72 Kčlyp

T

:

i

!



6. Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlé brány ♦ posílení sloupí, na 80x80mm

automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortněji! pro zésobováíT

45 066,62 Kčre. typ
I pol. poi. Jfcótf poJožky | položka

i



-a.-!-.1 1 7 -06- 2ÚÍ9ran s.r.o.
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100048

Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Objednávka č,: 3422/022/JU0/18

Dodavšímii
190100048Svět bran s.r.o,

Mírovka 88
580 01 Havlíčkův Brod 1

/ IČ:03514099
DIČ CZQ3514Q99 
Telefon: 569 438 138 
Mobil: 606 545 910 
Fax: 723 818 367 
E-mail: obchod@svet-bran.cz 
www.svei-bran.cz

0008i I ze dne: 19,11.2018

Odběratel; IČ: 46980059 
CZ46980059DIČ:

PKS stavby a.s. 
Brněnská 126/38 / 
591 01 Žďár nad Sázavou

Číslo účtu r

Datum vystaveni 
Datum splatnosti 
Datjm uskutečněn- olnéní: 
Forma úhrady;

Označení dodávky

ZŠ Čakovicí-

kompletní doJte/Knmontáž 
oploceni, bmr. o . z.S 
čakovice, Jizerste; o;. Pruha

2111830006 2700

12.06.2019 7 Konečný příjemce-
12.07.2019 \J
12.06.2019’/

Příkazem

Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1 kom 215 969.13 215 969.13 0% 0,00 215 969,13

.... Z_.Součet položek 
CELKEM K ÚHRADĚ

.215 969,13 - i0,00 215 969,13
215 969,13 I

Daň odvede zákn/Ríc
i

„ Svžž bran s.r.o,

. • Tví.: 569 4'JS T38, 0bcTl0ilfW6T-lfr,ka

Vystavil: Kv-vtí}-;.* ■... Adamcové 
oWi to, te' ;vei-bran.cz

I

Finne je zapsaná v DR Kyp ,::K- soudu v
Zboíi je až do úpnčná z.-.ú-.u: 
úílavaí lirok z pnov.jií * •

Hrdcíci Králové oddíl C vložka 34231

:• aUsm£|SMutyia-iřSn£a5 nMÍBni *'* **»«>•* vedeného na fektute Ván, budeme

Rekapitulace DPH v Kč:r, Základ v Kč Sazba 
215 969,13 0%

0,00 10% 
0,00 15% 
0,00 21%

DPH v Kč Celkem s DPH v KčsliladS® 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

QR Platí-..!! r Převzal
Razítko:Ekonomky .n ■: •_

mailto:obchod@svet-bran.cz
http://www.svei-bran.cz
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Svět bran s.r.o. %Zápis o předání a převzetí stavby
_______ poddodávka

Ziápis o °devzdáníapřěvžrtí^koSMycV^aveb aJejícVuc^nýcirčástí
1 sb-ve2něni Priích iiovalZhotovitel: Svět bran s.r.o., Mírovka 86, SSCToFl^líčkův B

Objednatel: PKS stavby, a.s„ Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou 

Zplnomocnění zástupci:

Zhotovitele:

Šíraná l (celkem 2)

rod

Jména: Funkce:

Roman Adamec Jednatel společnosti Svět hran s.r.o,

Objednatele: Ing, Jan Vrbícký vedoucí projekty mob. 724 315 175

Ostatní účastnici řfapnír Dušan Hloušek Stavbyvedoucí

Poddodavatelé-:.......

Po prohlídce stavby -objeE^čhniSédokum 
zástupci přejímací řízení.

Místo: Praha-Cakovice 
Smlouva / Objednávka

entace a zápisu ve stavebním draíku, piovídlíItai'ívědřní

........ .
Kraj: Pražský 
DodateFčT

!SMLOUVÁ 0 DÍLO číslo; , .......... .................. .
1.3422/0Ž2/JUD/13 oplocení j i

rozsahu a kwKtó^léoS montáže opfoZwirbraHTbraíek: v

3.1. této smlouvy '

i

Rozpočtová hodnota 
Objektu
197 842,00 Kč bez DPH

ZerniH práce + výkop záidadu pro samonosnou brá *m7^ďívkTb«ořS13 450,50 Kč bez DPH

vk:Ip5ace1 *’
31 897,00 Kč bez DPH na

04. 20 í 9



7. Lajnování v tělocvJčng

Na základě požadavku Investora a dle schváleného náčrtu ředitel 
zanesen v KD 40, bod 33/1. Ikolv bylo n,cenino lajnováni tělocvičny P^ásledujícl sporty ■ b^l^K nohejbal. Požadavek

em

16 576,13Kř]
Č. typ
pol. pól. kód položky | položka

I nrvmtní

' '  ̂*lamoU °’5 m oa s'«n mejlbýl obvodové téry lek' 13*13+2! 2*22 2= 70 4 
hwéky. (4,9*5.8*5,8)‘2=33bm 
Kruhy, celkem: 30.3) bm 
Oblouky ne trojkový od: 21.3 ■
Kruhy, celkem: 30.31 bm

Basketbalcelkeny 70.4*33*30.31*36.6=172,31 bm

Oblouky ne Irojkový od. 21,3 ‘2(010 není to celých lek z keldého minus 2 m cce)= 
volejbal: 61 bm

2 (ele není to celý kwh lek i každého minus 2 m cca)* 36.6 bm

38,$ bm

sso.oc.

*



............. i/íř/Z- .
* ®kG.iAL:SPORTČypA

; Dodavatel:

' GLOBAL SPORT ČUPA 
! Nová Vos 35 
; 73911 Frýdlant nad Ostravic

:28570987
í DIČ: C228570987 

Telefon: 595532755 
; Mobil; 733550911 
: E-mail: k!egova@gsport 

www.gsport.cz

S.f.O. N_,-4’..

f^-ty^-DAŇOVÝ DOKLAD c.
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:

• Objednávka č.: 910/2018

Odběratel:

1920/00275
.......... ....

192000275
Ní T y- v -; 7 .

s.r.o. *. r.-
ze dne:;

IČ: 46980059
OZ46980059DIČ:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 
691 01 Žďár nad Sázavou

.cz

■HBEsaČíslo Očíu;
107-15086302271 mm

; Datum vystavení:
; Datum splatnosti:
• Datum uskutečnění plnění:

Forma úhrady;

: Označení dodávky

16.05:2019'
j5,'b6.20l9
15:05'2019

Příkazem

Konačnýpfíiemce:

Množství J.cena Sleva Cena %OPH

~ dostavba areálu odloučeného

DPH Kč Celkem

Monláž a kompletní dodávka sportovní 
palubové podlahy VLD 
Odpočet za zařízeni staveniště 

; Lajnováni

Součet položek 
Zaokrouhlení

; CELKEM K ÚHRADĚ

i sSS"s“s=5sr-*
Vystavil: Veronika Klegová

!

pracoviště při uliot

317,52 1 840,00 584 236,80 21% 0,00 584 236,80 ! :1 -2 000,00 -2 000,00 21% 
13804,00 21%

238 0,00 -2 000,00 
13 804,00 i

58,00
0,00W&mwétxmM

596 040,80 0,00 596 040,80 i
0.20

596 041,00 ;

:
5e

SPORT ČUPA
Noví Ves 85, 739 11 Frýdlant n. O. 
iÓO.285 mm DIČ:CZ28570987
www.gsport.cz Tel.: 5S5 532 755 @

*.r.o.

i

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C. vložka 32378

nu

SSf&ŠjfólES Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba 

0,20 0% 
0,00 10% 
0,00 15%

596 040,80 21%

t DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
í>

0.00 0,00
0,00mm1 0,00 ;
0,00 596 040,80Základ pro režim přenesení daňď:s* ■ pov. v základní sazbě DPH:

ÉP 596 040,80 i
jf.

GR Platba+F Převzal:
EkonofYiícký 3 informační systém POHODA Razítko:

http://www.gsport.cz
http://www.gsport.cz
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8. Samostatná větev EZS do výměníkové stanice

ZL reflektuje požadavek správy majetku městské části 
klávesnice. doplněni samostatné větve (segmentu) EZS do výměníkové stanice. Souíéslí budna

©samostatné separálnf ovládání EZS, tedydoplnéní

17 055,20 Kda. typ
ppi, pot. kód položit v poJoŽka

prvotní náklady koordinační pM^ikaJadn. množství Jedn.esnaFí FKT&jrtf A 7A0C7ntrt“Aw./*í ca lkám

3

s

J

I



ZL číslo:
Vydání:
Datum vypracování:

21
V1

Samostatná větev EZS do VS

Akce:
ZŠ Čakovice

27.02.2019

Zadání:
požadavekINV

rekapitulace

Položky
Cena bez DPH »ji Cena včetně DPH i

SLABOPROUD
15 737 Kč 3 305 Kč 19 042 Kč[Cena celkem :
15 737 Kč 3 305 Kc gflT

Poznámka:

samostatné separátní ovládánlTz^tedy dop!nSěanTklávesnteetVe (Se9mentU> EZS do únikové stanice. Součástí bude

vypracoval: 
tel. ; 
mob. : 
e-mail:

Lucie Plíšková 
+420 725 584 884 
+420 702 009 873 
LMskova@cobap.cz

i

CDBHP O., Miehelská 18/12a, 140 00 Praha 4, e-mail:s. r.
cobap^cobap.cz, www.cobap.cz

mailto:kova@cobap.cz
http://www.cobap.cz


J;cena
MJ Množs;vi [CZKJ Cona cdkem [CZK1

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS
LCD klávesnice -programovací á ovládací klávesnice"? klášlckém"'provedéřii 

jpodsvicemm, se zobrazováním všech zón

'fnLlllinf0' T;dardm d(Uální Ínfraíeteír°rp7° m°ntšra° 'M"ňa žirf. Vysoká odolnost "přotfŘF rulení “ k‘‘

5ignálu'teplotnť tanf—• ** M *
Jpropojovací krabice,ť6*2 šroubovací svorky dokrabTce KU68 .......... — -• — ...
!Napáječi zdroj -~p~ósiTěňí sbéňiice" ---------- - -................. - ............- _ ._ ....
i Akumulátor T 2 V /18Áh ... ..............................-................................................ _ _
Tabel "F/JTFSe” .........................................................- -.........................................
'kabel CYKY-j 3x1,5 -- — - -..............- - - -.................. __
[Programování a nastavění systému”" — — — — — — —__ ___ ____

_Příslušenství ~~ — — — - — — — — --
| Drobiiyjnštálačhrřnatéřiáli trubkovaní, povřčhoveTězvoďv ~~ '— — — —----------- -------------- —
Jpoplněnfvývbdu SIL do rozvaďěceR-VŠ" — — —-----— — — — — --___ ___
Ostatní-' ” _ ------- — -.........- - - -

jRevize, koordinaci” .......— “ ‘ _ —-............ — ...... - - — .............. ... .................... ..
^ĎokuměntaóiTkutěcněhopřověďění — ........................... —• — ...

s LCĎ dvouřádkovým displejerm a
1,000! 3 140i 3 140 :
1,0001 
i ,000! ■ 
ilóoó!

1,0CČ
o,oó"o[ 
0,000' ” 

[oob

1 057, 1 057ks" 252 252
4 63b! 
1 729i

4 630; 
1 729'm 17 863m 23 467I ' 1 200i 1 200

1 250 rlpi 7' J_,000
1,000

1 250
í " kpl 490: 490:

"r 'kpl' 450!1,000:
i.oooi” 450kpl

210 i210*!
15 737

?



9' Doplnční zásuvek SIL do r--recepce a osvětlená nástěnka

a „1/3™*’ ,0I° d®P‘n«'»rvych*zf z dopracování prfeklu Interiéru"
věrnou

DéloZL doplňuje
t. typ 8 360,74 Kč
P°l. pal. tótf polojky poloiks

Rozvaděče l*dn. prvotní náklady koortfln.inipHrift,mnohlví Jedn.c«/is
celkem

ČrKr-Ttiv:,-' " 
Sdj'£;:í ij.^sVcjě, 7é

IMMj^¥412,90k. ,T ■ nrc. • . -■■ ••c,ptsl/^=;Vy^ijEo
(design dle v

.i. r -• -tli í -w*

li

é.
&

26.21

£?

76

■

i

i



J.cona
,V{ČtÍ$-'opis

MJ MrořilvI Cena ........... ..*]
Rozvaděče

■ ObjektóvyrozviďSc '‘ŘH.lŇř- Udo^ěw^m, samoTtatný chránič
Kabely a vodiče .................. -.............

;čYK'7T3x275 ----— _ •—---------- --------------------- —
!cÝKY-J 3xTT5---- -------------------------------  •------------------ ---- .

^.(design dle výběm inwstoráy ~ “ 
Příslušenství ’ ~ ------- —- — — — — -------  ._. __ ... ._

^■^•telov-í^vodkapřo montáž domonolitických t*í Midi., dátMft*.

Rámeček Wiaiobny^ " 
iŘamecek 27asobňy~’ “
Ostatní_

I Testy, revize 
Iprobňý inštiiáčňfmateřtál 
[Stavební pfípo

kpi 2 130|1,000 2 130

9o;ooor"
10j000_j_"

m 30:' 2 699Ta\m
236

Í90Íkpl •“> 3,000| 569

kpl 3,000'
í.oooj
i,óoo'

39 117kpl" 14; 14.
28 28

kpl “T 250;1,000|vW
i',oóo'h

250.>LTmoce 180 180
” k 750 7" 750j

6 974

í



ZL číslo:
Vydání:
Datum vypracování:

20
V1

Název ZL " 21.02.2019
Doplnění zásuvek SIL do recepce

Akce:
ZŠ Čakovice

Zadání;
požadavek INV

a osvětlená nástěnka
:

rekapitulace

Cena bez DPH •jiSILNOPROUD
6 974 Kč 1 464 Kč 8 438 KčCena celkem
6 974 Kč 1 464 Kč 8 438 KčPoznámka:

recepce. 1x pro ledničku a 2x pro MW 
na soumrakový spínač. a varnou

Součástí ZL není zednické zapravenf drážek
a požární ucpávky.

vypracoval: 
tel.: 
mob. : 
e-mail:

Lucie Plíšková 
+420 725 584 884 
+420 702 009 873 
Lpliskova@cobap cz

i

COBHP S. r. o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
e-mail: cobap@cobap.cz, www.cobap.cz

mailto:cobap@cobap.cz
http://www.cobap.cz


10. Integrace družinového systému do EKV

p5Ss^^"^^ařasg» použití kombinované čteáky EM- 
na rozhrannl EKV / družinový systém.

|č. kvp
74 76,86IgOÍ. [pof. | kód položky [položka

Jsdn,
prvotnlníHstfv koordinainf přírážkimnožství Jedn.cena

VŠTIP1J • rKV červa celkem

4ll
iU*'

iífžSófaSByát'iW. k ÚMoltf agÉ
-.'--■TI.'—.——...lhw:wi-■ .■X.-J|

:
;



-fUS Xceoci

lilii•Mj' Množství
Cena tc-lKc-m [CZK]ELEKTRICKÁ KONTROLA VSTUPU

^navýšeni ceny za kombinovanoulteck
hKaberF/UT'r5e_"--“ -----------------
! Programovánía nastavení systému' '

Ostatní ’ “ " “ ''
|Koordínace '" —-------—•

[póRuměřiťacelJtiitičřižhTpřověďeřir '

EKV
U z EM na EM-Marlňe/Mif "1are

kpl ..I1,000, 
25",m! 
"hOOO:'

3 120,.l 3 120m 17' 431kpl
1 600. 1 600

kpl 1,000
1,000

1 2 50 i 
"'210'

1 250'kpl" l
i

210,
6611

i

i



2L číslo:
Vydání:
Datum vypracování:

27
V1Název Zb:! ^ rj'-- s";

Integrace družinového systému do EKV

Akce:
ZŠ Čakovice

Zadání:
požadavek INV

15.04.2019

rekapitulace

Položky
Cena bez DPH DPHSLABOPROUD ITL

6 611 Kč 1 388 KčCena celkem 8 000 Kč
6 611 Kč 1 388 Kč asm:Poznámka:

—„„„j R" ■ jas sssw «*—
vypracoval: 
tel. : 
mob. : 
e-mail:

Lucie Plíšková 
+420 725 584 884 
+420 702 009 873 
Lpliskova@cobap r.y

;

CDBRP s. r. o., Micheíská 18712a, 140 00 Praha 4, e-mail: cobap@cobap.cz, www.cobap.cz

mailto:cobap@cobap.cz
http://www.cobap.cz

