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Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

,,Generálni zhotovitel stavby - budova Vlašského dvora v rámci
projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"'

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4755_01 _2018

Objednatel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
(dál jen jako ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starostou města
200037-444212389/0800

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
03902447
CZ03902447

místopředsedou představenstva
vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen ,,Smluvní strany" jednotlivě jen jako ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutim k ustanoveni § 222 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako ,,dodatek ke smlouvě")

-7"1/



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 6
ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku ,,Generální zhotovitel stavby - budova Vlašského
dvora v rámci projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"' uzavřené dne 20.6.2018 (dále též
jen ,,smlouva o dílo") ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, kterým se mění předmět
smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku
ke smlouvě; specifikace a odůvodněni změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny
díla.

l. Článek 2. Dílo
se doplňuje takto:
Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutnosti
provést změny díla - podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění
předmět smlouvy, resp. dílo, je změnový list č. 060, který je přňohou a nedílnou součástí tohoto
dodatku smlouvy. Tento změnový list byl přijat postupem popsaným v článcích 2.12. a 4.6.
smlouvy o dílo.

ll. Článek 4. Cena díla
se upravuje takto:
V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle
tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnového listu č. 060, a to takto:
Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 5 ve výši 59 515 084,27 Kč bez DPH se zvyšuje o
částku ve výši 1 263 557,01 KČ bez DPH na částku ve výši 60 778 641,28 KČ bez DPH;

Cena bez DPH (KČ) 57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle
změnového listu č. 1-7, které jsou přílohou 579 082,52 Kč
dodatku č. 1 ke smlouvě) (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát

dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle - 15 923,96 Kč
změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, české a devadesát šest haléřů)
022, 023, 024, které jsou přIlohou dodatku č. 2
ke smlouvě)
Cena za provedeni změn dle dodatku č. 3 (dle 1 237 848,31 KČ
změnového listu č. 025, 026, 027, které jsou (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc
přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě) osm set čtyřicet osm korun českých a třicet

jedna haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle - 51 312,15 Kč
změnového listu č. 028, 029, 030, 031, 032, (slovy: padesát jedna tisíc tři sta dvanáct korun
033, které jsou přIlohou dodatku č. 4 ke českých a patnáct haléřů)
smlouvě)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle - 93 073,10 Kč
změnového listu č. 034, 035, 036, 037, 038, (slovy devadesát tři tisíc sedmdesát tři korun
039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, českých a deset haléřů
048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, které jsou přílohou dodatku č. 5
ke smlouvě)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle 1 263 557,01 KČ
změnového listu č. 060, který je přňohou (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tři tisíc pět
tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě) set padesát sedm korun českých a jeden haléř)
Cena celkem bez DPH 60 778 641,28 KČ
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Slovy: šedesát milionů sedm set sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých, dvacet
osm haléřů

Ill. Závěrečná ustanovení dodatku č. 6

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny
a nadále v platnosti.

Nedílnou součásti tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 - změnový list č. 060.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platnosti originálu, z nichž
objednatel obdrží tři (3) vyhotoveni a zhotovitel dvě (2) vyhotoveni.

Doložka
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 860/19
ze dne 13.11. 2019.

V Kutné Hoře dne 28.11. 2019

za objednatele
Město Kutná Hora

V Brně dŕe .28. 11. 019

za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
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položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

objekt: d_6 DODATEK č. 6 - ke schválení

Rozpočet: ZL č. 060 Oprava sociálních zařIzeni

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195

Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základni DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

l
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovánivýplni hsv

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání HSV

997 Přesun sutě HSV

DB montážni materiál HSV

HZS Hodinové zúčtovací sazby HSV

VRN3 Zařízení staveniště HSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace PSV

732 Ústřední vytápěni - strojovny PSV

735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud PSV

751 Vzduchotechnika PSV

771 Podlahy z dlaždic PSV

781 Dokončovací práce - obklady PSV

Cena celkem
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č. 6 - ke schválení

R: ZL č. 060 Oprava sociá|nich zařízeni

položkový rozpočet

P.č.ČIslo položký Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sutě

1 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 10,00100
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro
budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

2 997013219 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t 10,00100
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní
vzdálenost za každých dalších i započatých

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 10,00100
mezlsk|ádku se sIozenim, na vzdálenost do 1 km

4 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 90,00900
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně
za každý další izapočatý 1 km přes 1 km ,
10,001*9 'Přepočtené koeficientem množství :
90,009 90,01000

5 997013831 Poplatek za uloženI stavebního odpadu na skládce l t 10,00100
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního '
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 '

6 997221611 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou t 10,00100
dopravu suti

Díl: 771 Podlahy z dlaždic '
7 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 61,66000

8 246731300

9 771574114

"2NP M"6,8+4,3+1,7+1,6 :
"2NP Ž"5,3+5+2+1,44*2+1,28 :

"1NP M"14.4:
"2NP Ž"16,4 .

61,66
Nátěry speciální nátěr penetrační se zpevňujícím účinkem litr
Tiefgrung LF, D314 1 litr
61,66*0,16 :
9,866

:Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilMm ! m2
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do

;19 ksl m2
'"2NP M"6.8"4,3"1,7+1,6 :

"2NP Ž"5,3+5+2+1.44*2"1,28 :

"1NP M"14,4:
"2NP Z"16,4:

61,66
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice m2

. formát 30 x 30 x 0,8 cm l
"2NP M"6,8+4,3+1,7+1,6 :
"2NP Ž"5,3+5+2+1.44*2+1,28 :

"1NPM"14,4:
"2NP Ž"16,4:

61,66"1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství :
64,743

61,66000
9,86600 ;

I

9,87000
61,66000 :

10 5976113
61.66000
64,74300 '

i

64,74000
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S: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č. 6 - ke schválení

R: ZL č. 060 Oprava sociálních zařízení

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
11 998771204 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní % i 1 174,00720

sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v }
objektech výšky přes 24 do 36 m :

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady
12 781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických i m2 247,30000

lepených flexibilnim lepidlem režných nebo glazovaných
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Ĺ

13 59761020

"2NP M" 2,5*(5,8"2*1,4"3"5*2,6"0,9)-(2*0.8*2"2*0,6*4) :

"2NP Ž" 2,5*(3,2*3"2,1"2,8+3,5*2+1,7*4+0,9*3)-(2*0,6*8)

"1NP M"55,75 :
"1NPŽ"67,9:

247,3
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - Dbk|ádačky m2
formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) l.j. (cen.skup.
68)
"2NP M" 2,5*(5,8"2*1,4"3"5*2,6+0,9)-(2*0,8*2+2*0,6*4) :

"2NP Ž" 2,5"(3,2"3+2,1+2,8+3,5*2+1,7*4+0,9*3)-(2*0,6*8)

,
"1NP M"55,75 :
"1NP Ž" 67,9:

247,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :
259,665

I Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační m l
lepené flexibilnhn lepidlem ukončovací
247,3/2,5 :
98,92

247,30000
259,66500

14 781494511
259,67000
98,92000

98,92000
15 998781204 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní % 2 810,29500

sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 24 do 36 m

Díl: 771 Podlahy z dlaždic
16j 771573810 jDemontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 61,66000

Díl: 781
17j781473810

"2NP M"6,8+4,3+1,7+1,6 :
"2NP Z"5,3+5+2+1,44*2+1,28 .

"1NP M"14,4:
"2np Z"16,4 :

61,66

Dokončovací práce - obklady
Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2
"2NP M" 2,5*(5,8"2*1,4"3"5*2,6"0.9)-(2*0,8"2"2*0,6*4) :

"2NP Ž" 2,5"(3,2*3+2,1+2,8"3.5*2+1,7*4+0,9*3)-(2*0,6"8)

,
"1NP M"55,75 :
"1NPŽ"67,9:

247,3

Podlahy z dlaždic

61,66000

247,30000

247,30000
|DII: 771
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č. 6 - ke schváleni

R: ZL č. 060 Oprava sociálních zařizení

PoIožkovÝ rozoočet

P.Č. Číslo položky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
18 771151011 SamonivelačnI stěrka podlah i 20 MPa ti 3 mm Polycret K m2 61,66000

' 30 Rapid
^

Díl: 6

19 612111001

LNY lVi D,O"4,j+"|,/+1,b :

"2NP Ž'5,3+5"2+1,44*2+1,28

"1NPM"14,4:
"2NP Ž'16,4 "
61,66
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
Ubroušeni výstupků betonu po odbednění neomítaných m2 '
vnitřních ploch ze spár bednících desek do roviny povrchu
stěn

"2NP M" 2,5*(5,8"2"1,4"3"5*2,6"0,9)-(2*0,8*2"2*0,6*4) :

"2NP Ž" 2,5*(3,2*3"2,1+2,8"3,5"2"1,7*4+0.9*3)-(2*0,6*8)

"1NP M"55,75 :
"1NP Ž"67,9:

247,3
Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch m2 l

izcihel stěn l
"2NP M" 2,5*(5,8+2*1,4+3+5*2,6+0,9)-(2*0,8*2+2*0,6*4) :

"2NP Ž' 2,5*(3,2*3"2,1+2.8+3,5*2+1,7*4+0,9*3)-(2*0,6*8)

"1NP M"55,75 :
"1NPŽ"67,9:

247,3

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni m2
budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách
a schodištích, vyčištění a umyti

61,66000

247,30000

20 612121101
247,30000
247,30000

Díl: 9
21 952901114

247,30000

61,66000

61,66 :
61,66 61,66000

Díl: DB montážní materiál
22jpol17 spínač jednopólový titan, vC rám ks 12,00000
23|Pol25 zásuvka jednonásobná,titan, vC. rám. a proudového ks ! 4.00000

chrániče :
24 Pol27 pohybový a soumrakový spínač ks 3,00000
25jpol38 sv.přisazené LED 28W , 2700K - 3000K, kryt opálový. ks 8,00000

26|Pol42 ;sv. přisazené LED 12,5 W ,2700 - 3000K, kryt opálový ip ks 10,00000
|43

27 Pol48 sv. přisazené LED 18W . 2700 - 3000K, kryt opálový, l ks 16,00000

28 Pol50 sv. nouzové přisazené LED 1h, IVY, 130lm, Ra80, IP43 ! ks 4,00000

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č, 6 - ke schválení

R: ZL č. 060 Oprava sociá|nich zařízeni

položkový rozpočet

P.č.ČIslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
29 741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se kus 6,00000

zapojením vodičů, pro prostředí normálni vypínačů, řazeni l
l-jednopólových l l

30 741372061 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo ' kus l 38,00000
společenských místnosti přisazených,závěsných stropnichi l
panelových, obsahu do 0,09 m2 l

31 741311805 Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) j kus l 6,00000
nástěnných, pro prostředí normálnI do 10 a, připojení l i
bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek l i

32 741315823 Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) l kus l 2.00000
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro !
prostředí normálni do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

33 741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů kus 2,00000
bezšroubove připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + pe dvojí zapojeni

|pro průběžnou montáž
34 741810001 lZkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení kus 1,00000

(celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem
montážních prací do 100 tis. Kč

35 741371843 'Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v kus 38,00000
bytových nebo společenských místnostech se standardní
patici (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do
0,36 m2

Díl: 751 Vzduchotechnika
36:751511005 Montáž krytu odsávacího potrubí VZT včetně demontáže ks 14,00000

a dodávky

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
37 722170801 Demontáž rozvodů vody zplastů do O 25 mm m 30,00000
38 722174002 Potrubí zplastových trubek zpolypropylem (PPR) m 40,00000

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
39 722181231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového m 25,00000

polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

40 722190401 Zřízeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni výpustek kus 5,00000
do ON 25

41 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevřeni vodovodního , kus 4,00000
potrubí při opravách včetně vypuštěni a napuštěni i

42 722220111 ,Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G l kus , 5,00000
l i1/2 , ,

i43! 722290226 :Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí m ' 40,00000

,

l::oušky těsnosti vQdQvodniho potrubí závitového do DN

44j 998722202 'Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní l % 345,86840
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 l '

Im v objektech výšky přes 6 do 12 m l

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
45j 725110811 Demontáž klozetů splachovacľch s nádrží nebo tlakovým !soubor! 10,00000

splachovačem ;
Ĺ
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č. 6 - ke schválení

R: ZL č. 060 Oprava sociálních zařizenľ

po|ožkový rozpočet

P.č. Číslo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
46 55167394 jsedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriálnI s kus 10,00000

lpoklopem, rychlouz., nerez. úchyty
47 725210821 1Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 10,00000

48 554310790 koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů kus 10,00000
49 55431082 jkoš odpadkový drátěný závěsný nerezový kus 6.00000

!350x290x190mm
50 725330840 !Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a soubor 2,00000

splachovacího potrubí ocelových nebo litinových

51 725530823 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody soubor 2,00000
tlakových od 50 do 200 l

52 R725532126 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové soubor 2,00000
akumulační spojistným ventilem závěsné svislé objem
nádrže (příkon) 50- 200 l (2,2 kW)

53 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 20,00000
54 725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez soubor 14,00000

připojovací trubičky G 1/2
55 j725820801 Demontáž baterii nástěnných do G 3/4 soubor 2,00000
56 j725820802 Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru soubor 10,00000

57 725821316 Baterie dřezove nástenné pakové s otáčivým plochým soubor 2,00000
ústim a délkou ramínka 300 mm

58 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla kus 10,00000
ON 40

59j 725980123 Dvířka 30/30 kus 6,00000

60!998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní % 3 701,57960
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady
61jR781491021 IMontáž zrcadel na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 . 8,25000
62j R634651240 Ĺz'cadlo nemontované čiré m2 8,25000

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby
63 HZS2491 )Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické hod 56,00000

i ,výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických
' výpomoci - vyspraveni po demontázich, drazky ve

!stěnách (20 m voda), v podlahách (10 m voda),

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
64| 722171912 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů D kus i 12,00000

, přes 16 do 20 mm65 722171913 Odříznuti trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů D kus 8,00000
přes 20 do 25 mm ,

661722171932 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech i ku' ! 12,00000
vody zplastů D přes 16 do 20 mm i

67! 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazeni odbočky na rozvodech i kus 8,00000
vody zpIastú D přes 20 do 25 mm

P

68' 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí m , 40,00000
,proplach a desinfekce vodovodního potrubí do ON 80 l
t

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
69; 725119125 Zařízeni záchodů montáž klozetových mis závěsných na ' kus i 10,00000

i 'nosné stěny ,
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D 6 DODATEK č. 6 - ke schváleni
_

R: ZL č, 060 Oprava sociá|ních zařizenI

položkový rozpočet

P.Č. Číslo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
70 64236041 klozet keramický bílý - perla závěsný Cubito Pure (JIKA) kus 10,00000

71 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do soubor 10,00000
zdiva

72 64211005 lumyvad|o keramické závěsné bílé - perla Cubito Pure kus 10,00000
i550X420 mm s otvorem, polosloup s instalační sadou,
'umyvadlová výpust' Click-clack chrom l

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
73 722160101 ' Potrubí změděných trubek měkkých, spojovaných m 5,00000

Íměkkým pájením d do 12/1 (připojeni stojánkových baterii
ja nádrží WC)

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
74 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické - soubor 10,00000

dávkovač tekutého mýdla 111,5x107 mmn, chrom, s
jdržákem

75 725291521 |Dop|ňky zařízeni koupelen a záchodů - držák na toaletní soubo'j 10,00000
jpapír 145x65 mm bez krytu, chrom l

76 725291631 'Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník souborj 6,00000
papírových ručníků l

77 55431090 :WC souprava včetně kartáče a skleněné misky 142x437 kus 10,00000

, l m m, ch rom
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

78 722239102 ;Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur kus 6,00000
! 'sedvěma závity ostatních typů G 3/4

791 48488070 'směšovací třícestný ventil pro vodu, se zpětnými kus 6,00000
:k|apkami, G 1/2

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
80 725339111 !vý|evky montáž výlevky soubor 2,00000
81j55231307 ,výlevka keramická závěsná bílá MIRA kus 2,00000
82 725122817 1Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 soubor 4,00000

|záchodkem

83 725121525 IPisoárové záchodky keramické automatické GOLEM soubor 4,00000
'sradarovým senzorem

84 !725822641 Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové , soubor 10,00000
l přívodem jedné vody

85 j725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky soubor 10,00000
G 1/2

861 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry kus 4,00000
ON 32/40

Díl: 732 Ústřední vytápěni - strojovny
87 732421201 Čerpadla tepbvodní závitová mokroběžná cirkulační pro souborj 2,00000

TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN
připojky/dopravní výška h (m) - čerpací výkon q (m3/h) '
ON 15/do 0,9 m /0,35 m3/h

88 , 998732202 Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou % ' 99,84000
l (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v l
! µbjektech výšky přes 6 do 12 m I

Díl: 735 'Ústřední vytápěni - otopná tělesa
89 735151821 |Demontáž otopných těles panelových dvouřadých ' kus 10,00000

stavební délky do 1500 mm ,
90j735192923 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných : kus 10,00000

těles panelových dvouřadých do 1500 mm ,
91j735191905 Ostatní opravy otopných těles odvz&šněn1 tělesa l kus : 10.00000
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S: U4755 Revitalizace NKP vlašský dvůr

O: D_6 DODATEK č. 6 - ke schváleni

R: ZL č. 060 Oprava sociálních zařízeni

položkový rozpočet

P,č_ČIslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
92 735191910 Ostatní opravy otopných těles napuštěni vody do m2 100,00000

otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)
otopných těles

93 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, m2 100,00000
zásobníků a nádrží

Díl: VRN3 ZaříZení staveniště
94 030001000 ZařIzení staveniště ...kpl 1,00000

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
95 726111031 Předstěnové instalační systémy pro zazděni do masivních soubor 12,00000

zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání
zepředu,, stavební výška 1080 mm, pro výlevky(2Ks)
včetně demontáže , dodávky a montáže,

96 998726212 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený % 1 812,00000
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Celkem j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 10


