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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 

 

 

Smluvní strany 

 

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 

zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.:  500022222/0800 

IČO:  60460709 

DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné, 

 

a 

 

2) Zhotovitel: PKS stavby a.s. 

sídlo:  Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  

Žďár nad Sázavou 

zastoupený: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer,  

     technický náměstek 

bank. spojení: MONETA Money Bank a.s. 

č. ú.:  175972792/0600 

IČO:  469 80 059 

DIČ:  CZ46980059 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 930  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)     
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Čl. I.  Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Výukové centrum zpracování 

zemědělských produktů II.“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu předané projektové dokumentace pro 

výběr zhotovitele, zpracované společností K4 a.s., sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen 

„Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně 

Výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy (dále jen 

„Dílo“). 

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 

dokladů, předložení dílenské dokumentace, vzorků materiálů výrobků a systémových celků 

v souladu s čl. 12 přílohy č. 1 této smlouvy, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného 

provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „DSPS“) i Pasport stavby ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy a spolupráce 

Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci. 

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

4) Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předmět této smlouvy nebude realizován, a to za 

předpokladu, že nebudou získány finanční prostředky pro realizaci předmětu této smlouvy 

z jiných zdrojů, než kterými disponuje pro realizaci předmětu dle této smlouvy Objednatel a 

jejichž získání Objednatel pro realizaci předmětu dle této smlouvy předpokládá. Objednatel 

předpokládá získání finančních prostředků z programu Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání.  

5) Zhotovitel bere na vědomí, že na stavbě budou přítomni i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří 

budou realizovat svá plnění (např. dodavatelé vnitřního vybavení, přístrojů, technologií apod.), 

a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli. 

Zhotovitel se zároveň zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při instalaci technologií 

jinými zhotoviteli či dodavateli. Zhotovitel protokolárně předá Objednateli a příslušnému 

zhotoviteli prostory uvedené v příloze č. 7 této smlouvy. Tyto prostory budou dokončeny 

stavebně včetně profesí a finálních povrchových úprav, budou do nich přivedeny energie. 

Současně budou poskytnuty a udržovány přístupové cesty do těchto prostor. Pro jiné 

zhotovitele poskytne Zhotovitel v rámci zařízení staveniště dvě WC. 

6) S ohledem na skutečnost, že uzavření této smlouvy je důsledkem zadávacího řízení k Veřejné 

zakázce, je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu trvání této smlouvy podmínky a 

povinnosti stanovené v zadávacím řízení k Veřejné zakázce. 
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7) Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za 

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.  

8) Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole vzorových místností 5 pracovních dní před termínem 

uvedeným ve schváleném časovém harmonogramu. Po odsouhlasení provedení předložených 

vzorových místností budou tyto referenčními pro ostatní místnosti podobného charakteru.    

9) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 

majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou 

poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně 

hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele 

všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí 

osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje 

Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 

této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je 

zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

 

Čl. II.  Lhůta plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí 

Díla) do 566 dnů od předání staveniště, Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro 

předání a převzetí Díla tak bude mít za následek vznik škody mj. do výše dotace, kterou by 

Objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí Díla obdržel. Zhotovitel 

neodpovídá za prodlení s dodržením uvedené lhůty, pokud bylo prokazatelně způsobeno 

okolnostmi na straně Objednatele (prodloužení dodávky a montáže technologií). Zhotovitel 

bere na vědomí, že část výše uvedené lhůty v délce 60 dnů je určena k dodávkám a montáži 

technologických zařízení. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že plná stavební připravenost (položka č. 82 z přílohy č. 6 této smlouvy) 

bude realizována (včetně předání a převzetí) nejpozději do 476 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 
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3) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 

provedení Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou 

uvedeny minimálně činnosti a milníky specifikované v Přehledu činností (viz příloha č. 6 této 

smlouvy) a který je v souladu s termínem pro dokončení Díla uvedeným v odst. 1 tohoto 

článku. 

4) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu lhůty pro 

provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 tohoto článku a Harmonogramu, 

resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 

1 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 tohoto článku. V případě omezení 

postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které dle měření Českého 

hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají 

se dlouhodobým denním teplotním průměrům v daném období), a které prokazatelně brání 

provádění díla, si Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo změnit 

lhůtu plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše o dobu trvání tohoto omezení. 

Za tímto účelem bude se Zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 

tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu 

k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 

přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního 

deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 

deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 

oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle záhlaví této smlouvy. Přerušení lhůty plnění 

sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

5) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo 

v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny 

stanovené v Harmonogramu pro dokončení tzv. klíčových milníků. Klíčové milníky jsou milníky 

(činnosti) dle přehledu činností, který je přílohou č. 6 této smlouvy, u nichž je výslovně 

uvedeno, že jsou klíčové.  

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy doručené 

Objednatelem Zhotoviteli; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště 

Zhotovitelem; 

c) termín stavební připravenosti pro zahájení montáží technologických zařízení, nábytku a AV 

techniky, jejichž seznam je v příloze č. 7: 476 dnů po předání a převzetí staveniště; 
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d) lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději 15 dnů před termínem předání a 

převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku; 

e) termín vyklizení staveniště: do 15 dnů od předání a převzetí Díla; 

6) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 

nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 

zdrojů). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, 

má Zhotovitel právo na změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu, avšak maximálně 

o dobu, o kterou bylo provádění Díla ze strany Objednatele přerušeno, není-li stranami 

dohodnuto jinak. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích 

termínů provedení částí Díla v Harmonogramu nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo 

v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

V opačném případě bude lhůta pro splnění Díla upravena na základě výhrady jejího 

prodloužení v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn 

požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, 

přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 

protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně 

po obdržení písemného pokynu Objednatele.  

7) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli 

doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně 

znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat 

v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je 

odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen 

písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být 

zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo 

navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na 

změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu, maximálně však o dobu, o kterou bylo 

provádění Díla ze strany Objednatele přerušeno, není-li stranami dohodnuto jinak; to neplatí, 

pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl 

s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel 

je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto 

odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 

bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých 

překážek obsažené v § 2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, 

změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo 

v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 
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8) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 

k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). V době přerušení provádění prací 

na díle je zhotovitel povinen zajistit hlídání staveniště. 

9) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

10) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto 

článku, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

11) Zhotovitel v souladu s čl. I. odst. 5 bere na vědomí, že provedení kolaudace bude možné až 

po instalaci příslušných technologií, k čemuž je povinen poskytnout plnou stavební 

připravenost a součinnost ve vazbě na odst. 2 tohoto článku, a to v rámci ceny za Dílo dle čl. IV. 

V rámci ceny je zohledněno i riziko případné časové prodlevy s dodávkou/instalací technologií. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudaci a součinnost při kolaudaci, o 

kterou Objednatel požádá, a to bezodkladně po ukončení dodávky/instalace technologií, 

nábytku a audiovizuální techniky, a předání a převzetí Díla. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je v areálu sídla Objednatele, konkrétně Kamýcká ul., Praha 6 – Suchdol, dotčené 

nemovitosti podle katastru nemovitostí: pozemek p.č. 1627/1, 1627/118 a p.č. 1642 s budovou č. 

p. 959 vše v k.ú. Suchdol [729981], Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 

Praha. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které 

byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu 

s nabídkou Zhotovitele činí:  

268 002 060,68 Kč bez DPH  

DPH bude stanoveno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je 

zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr 
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a v projektové dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré 

náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a 

ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 

náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 

podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena 

položkovými rozpočty a Zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr předloženým 

Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 

podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

5) Cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

obsahem Projektové dokumentace a výkazu výměr nebo na vyloučení některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění; to však pouze za splnění podmínek dle ust. § 222 

ZZVZ; dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy, 

než tu, která vyplývá z této smlouvy; to však pouze za splnění podmínek dle ust. § 222 

ZZVZ; 

b) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;  

c) dohodou smluvních stran v případě, že se v průběhu provádění díla přestanou některé 

materiály či technologie uvedené v Projektové dokumentaci vyrábět, případně se 

prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít; 

to však pouze za splnění podmínek dle ust. § 222 ZZVZ. 

6) Cena v případech dle odst. 5 písm. a) a b) tohoto článku smlouvy bude upravena na základě 

provedeného výpočtu změny sjednaných cen a Objednateli předložena odsouhlasení. Náklady 

na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 

dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno 

tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou 

v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek 
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neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 

aktualizované pro dané období. O změně sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy se obě 

strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny 

Díla nelze přihlížet. 

7) Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel nebude Zhotoviteli 

poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 NOZ. 

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 

provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.  

2) Splatnost daňových dokladů je do celkové výše 95 % ceny díla bez DPH 30 kalendářních dní 

ode dne jejich doručení Objednateli. Splatnost daňových dokladů nad 95 % celkové výše ceny 

díla je do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Kterýkoliv 

doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele.  

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady také musí obsahovat název a 

registrační číslo projektu. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je 

Objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

4) Oprávněný zástupce Objednatele pro potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden 

v protokolu z předání staveniště. 

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické podobě. 

Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich 

jednotkovou a celkovou cenu, 

b. zápis z přejímky milníku (připadne-li na příslušný měsíc termín milníku dle přílohy č. 6 

smlouvy), 

c. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  
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Zhotovitel může Objednateli předat zjišťovací protokol pouze s výrobky, které již 

zabudoval do stavby. Nelze finančně nárokovat navezený materiál na stavbě složený na 

staveništi. 

6) Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a TDS Objednatele do 5 

kalendářních dnů následujícího měsíce, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 

Zhotovitelem. 

7) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení potvrzeného 

zjišťovacího protokolu Objednatelem. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

k dohodě o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a 

dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich 

provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 

s Objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude dohodnutý rozsah 

nárokován v následujícím měsíci. 

8) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný 

správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. 

Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel 

úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel 

v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel 

bezodkladně Objednateli. Jestliže Zhotovitel není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty 

dle výše uvedeného zákona, Objednatel uhradí cenu Díla na bankovní účet, který Zhotovitel 

uvede v daňovém dokladu.   

9) Daňové doklady budou Zhotovitelem zasílány Objednateli doporučeně na adresu: Česká 

zemědělská univerzita v Praze,  Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. 

Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový 

doklad nebo zálohový doklad doručený jiným způsobem uhradit. 

10) K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni předání smlouvy je Objednatel 

oprávněn proti  závěrečnému daňovému dokladu použít jednostranné započtení proti jakékoli 

pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 
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Čl. VI. Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i 

jednotlivé dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební část díla a 24 měsíců na 

technologickou část díla (dodávku zařízení, strojů, technologie, nestanoví-li výrobce lhůtu 

delší) v souladu s přílohou č. 10 smlouvy, a to vždy počínaje dnem odstranění poslední vady či 

nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a 

převzetí Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 

zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí 

Díla Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být 

uplatněna u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne Objednateli 

níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 

uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 

případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň 

za uplatněnou Objednatelem, 

b) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 

uskutečnění prověrky vady,   

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 4 pracovních 

dnů od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné 

klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické 

postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude smluvními stranami dohodnuta jiná 

přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 
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d) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 8 dnů od uplatnění vady, je-li to 

s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické 

podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a 

vhodné klimatické podmínky možné, bude smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená 

lhůta, ve které musí být nejpozději taková vada odstraněna. 

e) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 

uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-

mailem, telefonicky nebo osobně. 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to možné s 

ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy nebo vhodné klimatické 

podmínky (dlouhodobý teplotní průměr v daném období) vyhlašované Českým 

hydrometeorologickým ústavem. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, 

technologické postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude smluvními stranami 

dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději taková vada odstraněna 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách bude Zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 

nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen uplatněnou 

vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat termín 

odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši 

slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn 

vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění 

na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruční lhůta a 

povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 

a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, 

že vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit 

Zhotoviteli náklady na odstranění takové vady. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 

dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní 

termín nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním 

termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného subjektu na náklady 

Zhotovitele. I přes odstranění závady  jiným dodavatelem není dotčena záruční lhůta a 

povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), 

že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 

(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
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oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli 

v uplatnění vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruční lhůta a povinnosti 

Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou smluvních stran, 

b) datum uplatnění a číslo vady, 

c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 

f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 

g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce 

záruční doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 

Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné 

k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané 

dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních 

opravách. 

13) Společně s výzvou k předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli seznam 

činností (povinností), které musí Objednatel provádět (dodržovat) v průběhu záruční doby dle 

odst. 1 tohoto článku, a to za účelem jejího zachování. Zhotovitel tak u každé části díla uvede 

činnosti, které je třeba vykonávat pro zachování správné funkce dané části díla, aniž by se 

Objednatel dopustil porušení záručních podmínek, jinak se má za to, že takové podmínky 

nejsou.  

 

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu, bankovní záruka 

1) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla bude mít uzavřenu pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla. Výše 

pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun 

českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti 

této smlouvy a po dobu záruční doby. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu 

nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i 

opakovaně. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla dle 
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čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli 

jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 

8 této smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla bude mít uzavřenu pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny díla a jejíž 

prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 8 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního 

předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží 

Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních 

dnů od požádání, a to i opakovaně. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

3) Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni předání staveniště dle níže uvedených 

podmínek bankovní záruku za řádné plnění smlouvy, tj. za dodržení smluvních podmínek, 

termínů plnění a sankčních ujednání. Prostá kopie bankovní záruky je přílohou č. 8 této 

smlouvy. Vystavení této bankovní záruky doložil Zhotovitel Objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí 

být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 10 000 000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých);       

b) bankovní záruka bude platná nejpozději ode dne předcházejícího předání 

staveniště po zbývající dobu provádění Díla (do předání a převzetí), prodlouženou 

nejméně o 60 dnů po dni řádného předání a převzetí Díla; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 

neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 

nebo platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky 

Objednatele v rozsahu do částky 10 000 000,- Kč, pokud Zhotovitel nedokončí Dílo 

dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní vady a nedodělky do 10 dnů 

po předání a převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními 

stranami při předání a převzetí Díla, a/nebo nevyklidí do 15 dnů po předání a 

převzetí Díla staveniště. Záruční listina neobsahuje další podmínky banky. 

e) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího 

vyklidí staveniště a bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na základě 
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závěrečného předávacího protokolu a současně bude Objednateli předána 

bankovní záruka dle odst. 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla Objednatelem v souladu 

s touto smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování záručních vad Díla. 

Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí 

být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 3 000 000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých); 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu záruční doby dle této 

smlouvy, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků 

Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna 

jednorázově po uplynutí uvedené doby; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 

neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 

nebo platných právních předpisů povinen; bankovní záruka tak pokryje finanční 

nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za 

neprovedení Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených 

povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. 

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná 

na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží 

Zhotovitel Objednateli v originále. 

d) pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění 

záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné 

splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením 

uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

5) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně 

oznámeno. 

6) V případě prodloužení doby provedení díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen 

platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla, resp. 
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záruční doby. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad 

o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 

uskutečnění příslušné změny. 

7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 

neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt 

vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil 

nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

8) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla je uveden v příloze č. 5 této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

pouze za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v průběhu 

trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího, specialistu na technologická zařízení a 

specialistu na techniku pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

nahrazující pozici dle předchozí věty musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 

Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.  

 

Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 

předání a převzetí Díla dle čl. II.1 nebo poskytnout řádně plnění v termínu dle čl. II.2 smlouvy 

má Objednatel v každém jednotlivém případě právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč 

(slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 

s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového 

milníku Díla vyplývajících z Harmonogramu (s výjimkou termínu dle čl. II.2 smlouvy), a dále 

v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a plněním dle čl. II. odst. 5 a 6 a 7 této 

smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc 

korun českých) za každý byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení 

Zhotovitele s dokončením jednotlivého klíčového milníku Díla, či prodlení s vyklizením 

staveniště nebo předáním bankovní záruky či jiného dokladu. Úhradou smluvní pokuty dle 

tohoto odst. 2 nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě, že Zhotovitel dle podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 

nepředloží dílenskou či realizační dokumentaci má Objednatel v každém jednotlivém případě 

právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení i za každý započatý den porušení. 
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4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 

v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 

právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu 

a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.  

5) V případě porušení předpisů BOZP, jejichž specifikaci uvede koordinátor BOZP ve stavebním 

deníku při nepoužívání předepsaných OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) a při 

nezajištění pořádku na pracovišti ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každé 

takové jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 

6) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 

v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení 

Zhotovitele. 

7) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo 

k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas nebo 

poddodavatele (osobu) bez příslušné odbornosti dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy, příp. osoba 

uvedená v čl. VII. odst. 8 této smlouvy se na plnění v rozsahu jí prokázané kvalifikace nepodílí, 

má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) 

za každé takové jednotlivé porušení a každý započatý den porušení. 

8) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 

provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc 

korun českých) za každý případ porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý 

den porušení. 

9) V případě porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle 

čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 

pokuty ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každý případ a každý den 

trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na 

porušení povinnosti Zhotovitele předložit včas a zajistit platnost bankovní záruky podle čl. VII. 

odst. 3 nebo 4 této smlouvy po celou dobu realizace díla, a to za každý den prodlení 

s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky. 

10) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 

povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla 

(poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

11) V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušil podmínky a povinnosti zadávacích 

podmínek k Veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, 
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které uvedl Zhotovitel jakožto účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci s Objednatelem 

jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si 

právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 

300 000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých). 

12) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné 

porušení smlouvy dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu 

smluvní pokuty ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc korun českých). 

13) V případě, že Zhotovitel neposkytne požadovanou součinnost dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každé takové jednotlivé porušení. 

14) V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 přílohy č. 1 této smlouvy při výkonu 

činností stavbyvedoucího, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 

10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení, a to i 

opakovaně. 

15) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního 

uvážení oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za 

Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

16) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 

poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 

smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

17) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

 

Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této 

smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele 

se zejména považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 

Výkazu výměr) ani do 10 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 10 dnů a 

Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 
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d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 

dobu delší než 30 dnů, 

e) Zhotovitel neprokáže existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. VII., 

f) Zhotovitel poruší povinnosti Zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné dokončení 

díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. VII., 

g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

h) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo  

i. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

ii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy 

nebo 

iii. v rozporu s pokyny Objednatele, 

i) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

j)  v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 

provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 

nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné, přičemž tyto finanční prostředky nebyly 

získány z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 

provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 

nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné, přičemž se nejedná o důvody spočívající na 

straně Zhotovitele, 

b) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy, 

c) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl 

zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) 

tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli 

staveniště, předat veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady 
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vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a 

dopraveny na místo provádění Díla. 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody. 

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje. 

 

Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li 

se však na tuto smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

dle tohoto zákona.  

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy smluvní strany povinny vzájemně 

vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory 

poskytnuté k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 

smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle 

smlouvy. K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je 

Objednatel oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za 

Objednatelem. 

 

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 

osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.   

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 

smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 219 ZZVZ. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/201 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
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3) Pověřený zástupce MŠMT (jako poskytovatel dotace) má v rámci kontroly právo přístupu i 

k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (jako např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění). Dále je oprávněn obdobným způsobem 

kontrolovat i případné poddodavatele Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že smluvně zajistí 

umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím 

bude vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy (poddodavatelé). 

4) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud 

smlouva nestanoví jinak. 

5) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 

Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 

předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní 

strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně 

nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

6) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní 

ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 

posuzována, jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 

v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

7) Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzené vyhotovení této smlouvy.  

8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi 

ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky  

2. Časový a finanční harmonogram  

3. Projektová dokumentace  

4. Oceněný výkaz výměr  



 

 

Stránka 21 z 21 

 

5. Seznam poddodavatelů a vymezení jejich činnosti  

6. Přehled činností  

7. Seznam nezařazených dodávek  

8. Pojistné smlouvy/pojistné certifikáty  

9. Označení osob – členů realizačního týmu Zhotovitele dle prokázané  

10. Seznam dodávek (technologií), na které se vztahuje záruka 24 měsíců dle čl. VI.1 návrhu 

smlouvy o dílo  

 

Zhotovitel:  Objednatel: 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

 

____________________________________ 

 Ing. Petr Pejchal 

 předseda představenstva 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Jaroslav Kladiva 

ředitel společnosti 

 

V Praze, dne  

 

 

 

____________________________________ 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 

 



List1

		NÁVRH HARMONOGRAMU AKCE:  "Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II."																																														počet dní celkem

																																																566		počet dní celkem

		ČÍSLO		ČINNOST 				KLÍČOVÝ MILNÍK

										ROK 2020																								ROK 2021

																				2														3

						Datum				15		29		31		30		31		30		31		31		30		31		30		31		31		28		31		30		31		30		31		4		566

										Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20		Jan-21		Feb-21		Mar-21		Apr-21		May-21		Jun-21		Jul-21		Aug-21



		1		Uzavření Smlovy o dílo (oboustranně podepsáno)		12/31/19		ne

		2		Předání staveniště		1/16/20		ne

		3		Zpracování Výkresů výztuže 				ne

		4		Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení)				ne

		5		Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ)				ne

		6		Vytyčení stavby		2/15/20		ano

		7		Příprava území – vyčištění území včetně likvidace dřevin + sejmutí ornice				ne

		8		Kontrola jednotlivých inženýrských objektů  před zásypem				ne

		9		SO.201 Příjezdová komunikace a chodníky				ne

		10		SO.301 Přeložka areálového vodovodu		4/15/20		ano

		11		SO.302 Přípojka vodovodu				ne

		12		SO.401 Přípojka splaškové kanalizace				ne

		13		SO.402 Retenční nádrž+SO.403 Přípojka do retenční nádrže+ SO.404 Bezpečnostní přepad a odtok z retenční nádrže				ne

		14		SO.405 Vsakovací bloky v severní části lokality				ne

		15		SO.406 Odvodnění komunikací				ne

		16		SO.407 Odlučovač tuků a tuková kanalizace				ne

		17		SO.501 Přeložka areálového STL plynovodu		4/15/20		ano

		18		SO.502 Přípojka STL plynovodu				ne

		19		SO.701 Přeložka stávajících kabelů NN		4/15/20		ano

		20		SO.703 Přípojka dieselagregátu, délky 22,0 m (následně 150m v kolektoru ČZU) 				ne

		21		SO.704 Venkovní osvětlení, délky 296,3 m, vč. 8 uličních lamp 				ne

		22		SO.801 Napojení výukového centra na slaboproudou síť ČZU				ne

		23		SO.901 Sadové úpravy				ne

		24		Příprava území – vegetační úpravy a malá architektura včetně oplocení, zahradní osvětlení, …				ne

		25		Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu pro  pilotáž		5/15/20		ano

		26		Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)				ne

		27		piloty + základová deska ( na podkladním betonu )		7/31/20		ano

		28		betonáž skeletu +žb stěn 1PP 		9/15/20		ano

		29		betonáž skeletu +žb stěn 1NP –2NP 		10/31/20		ano

		30		betonáž skeletu +žb stěn 3NP – 4NP vč. výlezu na střechu		1/15/21		ano

		31		Dokončení monolitického ŽB skeletu (KPS) včetně schodišť		1/15/21		ano

		32		SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 1PP , 1NP a NP včetně strojoven				ne

		33		SP pro montáž  páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 3NP- 4NP včetně strojoven		2/15/21		ano

		34		SO101(102) - zahájení montáže VZT rozvodů 		3/1/21		ano

		35		SO101(102) - zahájení  montáže silnoproudých a slaboproudých rozvodů 				ne

		36		SO101(102) – zahájení rozvodů UT				ne

		37		SO101(102) – zahájení rozvodů CHL				ne

		38		SO101(102) – osazení fancoilů a otopných těles  				ne

		39		SO101 – ukončení montáže  všech rozvodů  nad podhledem		7/15/21		ano

		40		SO102 – ukončení montáže  všech rozvodů  nad podhledem		7/15/21		ano

		41		SO101(102) – vybavení plynové kotelny, dodávka  a montáž kotlů				ne

		42		SO101 – zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny		7/15/21		ano

		43		SO101(102) – systém MaR, montáž a zprovoznění				ne

		44		SO101(102) – rozvody TUV, SV, cirkulace    				ne

		45		SO101(102) – ležatá kanalizace (splašková + dešťová + tuková) 1PP    				ne

		46		SO101(102) – vnitřní kanalizace    				ne

		47		SO101 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky				ne

		48		SO102 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky				ne

		49		SO101 - Vzorová místnost 1- Kancelář				ne

		50		SO101 - Vzorová místnost 2- WC + šatny				ne

		51		SO101 - Vzorová místnost 3 - velkoplošná dlažba vstupní haly  cca 6m2 včetně soklu, detailu u schodiště, včetně kotvení zábradlí 				ne

		52		SO101 - Vzorová místnost 4 - provedení atypických částí kontaktního zateplovacícho systému (ETICS) – barevné přechody v 1.np a provedení drážek  mezi okny výrobní části				ne

		53		SO101 – vnitřní plynoinstalace    				ne

		54		SO101 – realizace podlah ( bez finální vrstvy)		5/31/21		ano

		55		SO102 – realizace podlah ( bez finální vrstvy)		5/31/21		ano

		56		SO101(102) – dodávka a montáž vnitřních dveří 				ne

		57		SO101 –  D+M podhledy 1PP - 2NP				ne

		58		SO102 –  D+M podhledy 1PP - 1NP				ne

		59		SO101 –  D+M podhledy 3PP - 4NP				ne

		60		SO101 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat		7/15/21		ano

		61		SO102 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat		7/15/21		ano

		62		SO101 – realizace střešního pláště				ne

		63		SO102 – realizace střešního pláště				ne

		64		zátopová zkouška všech střešních plášťů		3/31/21		ano

		65		SO101(102) – označení objektu				ne

		66		realizace zámečnických konstrukcí				ne

		67		realizace klempířských konstrukcí				ne

		68		realizace prvků vnitřního stínění				ne

		69		SO101 – montáž bezpečnostního systému pro údržbu objektu				ne

		70		SO101 – montáž bezpečnostního systému pro zachycení pádu				ne

		71		SO101(102) - hromosvod				ne

		72		SO101 – omítky , obklady , dlažby (vnitřní)				ne

		73		SO102 – omítky , obklady , dlažby  (vnitřní)				ne

		74		SO101 – finální podlahy		7/25/21		ano

		75		SO102 – finální podlahy		7/25/21		ano

		76		SO101 – malby,nátěry 				ne

		77		SO102 – malby,nátěry 				ne

		78		SO101(102) – kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, …)				ne

		79		SO101 -  D+M výtahů a ramp				ne

		80		SO101– montáž a zprovoznění fotovoltaických panelů		6/30/21		ano

		81		stavební připravenost pro montáž technologie trafostanici		4/30/21		ano

		82		SO 101,102  - stavební připravenost pro montáž  technologií , interiérového vybavení  a audiovizuální techniky dle přílohy " Dodávky nezahrnuté  v předmětu  SoD  na dodávku stavby " 		5/6/21		ano

		83		vybavení hygienických zařízení				ne

		84		orientační systém , bezpečností značení (PBŘ...) a značení rozvodů				ne

		85		systém generálního klíče				ne

		86		Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)		7/31/21		ano

		87		Předpřejímky 				ne

		88		Předání podkladů ke kolaudaci 		8/4/21		ano

		89		Dokončení stavebních prací 		7/20/21		ano

		90		Časová rezerva na hlučné práce apod. 				ne

		91		Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol		8/4/21		ano

		92		Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS)				ne



		PROCENTNÍ PODÍL						100%		1%		3%		4%		4%		4%		5%		5%		6%		6%		6%		6%		5%		5%		6%		6%		7%		7%		7%		6%		1%

		CELKOVÁ CENA						262,002,060.68		2,620,020.61		7,860,061.82		10,480,082.43		10,480,082.43		10,480,082.43		13,100,103.03		13,100,103.03		15,720,123.64		15,720,123.64		15,720,123.64		15,720,123.64		13,100,103.03		13,100,103.03		15,720,123.64		15,720,123.64		18,340,144.25		18,340,144.25		18,340,144.25		15,720,123.64		2,620,020.61

		ZAPLACENO Z ČÁSTKY						262,002,060.68		2,620,020.61		10,480,082.43		20,960,164.85		31,440,247.28		41,920,329.71		55,020,432.74		68,120,535.78		83,840,659.42		99,560,783.06		115,280,906.70		131,001,030.34		144,101,133.37		157,201,236.41		172,921,360.05		188,641,483.69		206,981,627.94		225,321,772.18		243,661,916.43		259,382,040.07		262,002,060.68



		Poznámky:

		HMG může být ovlivněn přerušením stavebních prací v případě vlivu nepříznivých klimatických podmínek

		Přesná náplň klíčových milníků bude upřesněna a objednatelem odsouhlasena při realizaci stavby v dostatečném předstihu před termínem klíčového milníku

		Přeložku sítí VN a NN PRE realizovanou vlastníkem sítí a na jeho náklady (PRE) je nutné provést společně s přeložkou STL plynu a vodovodu před zahájením HTÚ a výkopem stavební jámy pro SO 101 a SO 102. V době zpracování tohoto HMG nemá zhotovitel k dispozici vyjádření DOSS



		Datum aktualizace HMG: 7.12.2019
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Přehled činností

		Přehled činností (příloha č. 6 smlouvy o dílo)

				AKCE: VCZZP

		Přehled činností

		Číslo činnosti		Činnost		Klíčový milník

		1		Uzavření Smlovy o dílo		ne

		2		Předání staveniště		ne

		3		Zpracování Výkresů výztuže		ne

		4		Vybudování objektů zařízení staveniště (bunkoviště, oplocení, čistící zóny, přípojek a osvětlení)		ne

		5		Vyměření stávajících sítí (před zahájením HTÚ)		ne

		6		Vytyčení stavby		ano

		7		Příprava území – vyčištění území včetně likvidace dřevin + sejmutí ornice		ne

		8		Kontrola jednotlivých inženýrských objektů  před zásypem		ne

		9		SO.201 Příjezdová komunikace a chodníky		ne

		10		SO.301 Přeložka areálového vodovodu		ano

		11		SO.302 Přípojka vodovodu		ne

		12		SO.401 Přípojka splaškové kanalizace		ne

		13		SO.402 Retenční nádrž+SO.403 Přípojka do retenční nádrže+ SO.404 Bezpečnostní přepad a odtok z retenční nádrže		ne

		14		SO.405 Vsakovací bloky v severní části lokality		ne

		15		SO.406 Odvodnění komunikací		ne

		16		SO.407 Odlučovač tuků a tuková kanalizace		ne

		17		SO.501 Přeložka areálového STL plynovodu		ano

		18		SO.502 Přípojka STL plynovodu		ne

		19		SO.701 Přeložka stávajících kabelů NN		ano

		20		SO.703 Přípojka dieselagregátu, délky 22,0 m (následně 150m v kolektoru ČZU)		ne

		21		SO.704 Venkovní osvětlení, délky 296,3 m, vč. 8 uličních lamp		ne

		22		SO.801 Napojení výukového centra na slaboproudou síť ČZU		ne

		23		SO.901 Sadové úpravy		ne

		24		Příprava území – vegetační úpravy a malá architektura včetně oplocení, zahradní osvětlení, …		ne

		25		Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu pro  pilotáž.		ano

		26		Kontrola základové spáry před pilotáží (KPS)		ne

		27		piloty + základová deska ( na podkladním betonu )		ano

		28		betonáž skeletu +žb stěn 1PP		ano

		29		betonáž skeletu +žb stěn 1NP –2NP		ano

		30		betonáž skeletu +žb stěn 3NP – 4NP vč. výlezu na střechu		ano

		31		Dokončení monolitického ŽB skeletu (KPS) včetně schodišť		ano

		32		SP pro montáž páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 1PP , 1NP a NP včetně strojoven		ne

		33		SP pro montáž  páteřních tras rozvodů a kabeláží (VZT, silno, slabo, voda , topení ..) v 3NP- 4NP včetně strojoven		ano

		34		SO101(102) - zahájení montáže VZT rozvodů		ano

		35		SO101(102) - zahájení  montáže silnoproudých a slaboproudých rozvodů		ne

		36		SO101(102) – zahájení rozvodů UT		ne

		37		SO101(102) – zahájení rozvodů CHL		ne

		38		SO101(102) – osazení fancoilů a otopných těles		ne

		39		SO101 – ukončení montáže  všech rozvodů  nad podhledem		ano

		40		SO102 – ukončení montáže  všech rozvodů  nad podhledem		ano

		41		SO101(102) – vybavení plynové kotelny, dodávka  a montáž kotlů		ne

		42		SO101 – zahájení komplexního vyzkoušení plynové kotelny		ano

		43		SO101(102) – systém MaR, montáž a zprovoznění		ne

		44		SO101(102) – rozvody TUV, SV, cirkulace		ne

		45		SO101(102) – ležatá kanalizace (splašková + dešťová + tuková) 1PP		ne

		46		SO101(102) – vnitřní kanalizace		ne

		47		SO101 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky		ne

		48		SO102 – zděné příčky, SDK příčky, montované příčky		ne

		49		SO101 - Vzorová místnost 1- Kancelář		ne

		50		SO101 - Vzorová místnost 2- WC + šatny		ne

		51		SO101 - Vzorová místnost 3 - velkoplošná dlažba vstupní haly  cca 6m2 včetně soklu, detailu u schodiště, včetně kotvení zábradlí		ne

		52		SO101 - Vzorová místnost 4 - provedení atypických částí kontaktního zateplovacícho systému (ETICS) – barevné přechody v 1.np a provedení drážek  mezi okny výrobní části		ne

		53		SO101 – vnitřní plynoinstalace		ne

		54		SO101 – realizace podlah ( bez finální vrstvy)		ano

		55		SO102 – realizace podlah ( bez finální vrstvy)		ano

		56		SO101(102) – dodávka a montáž vnitřních dveří		ne

		57		SO101 –  D+M podhledy 1PP - 2NP		ne

		58		SO102 –  D+M podhledy 1PP - 1NP		ne

		59		SO101 –  D+M podhledy 3PP - 4NP		ne

		60		SO101 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat		ano

		61		SO102 – realizace fasádního pláště včetně oken , dveří a vrat		ano

		62		SO101 – realizace střešního pláště		ne

		63		SO102 – realizace střešního pláště		ne

		64		zátopová zkouška všech střešních plášťů		ano

		65		SO101(102) – označení objektu		ne

		66		realizace zámečnických konstrukcí		ne

		67		realizace klempířských konstrukcí		ne

		68		realizace prvků vnitřního stínění		ne

		69		SO101 – montáž bezpečnostního systému pro údržbu objektu		ne

		70		SO101 – montáž bezpečnostního systému pro zachycení pádu		ne

		71		SO101(102) - hromosvod		ne

		72		SO101 – omítky , obklady , dlažby (vnitřní)		ne

		73		SO102 – omítky , obklady , dlažby  (vnitřní)		ne

		74		SO101 – finální podlahy		ano

		75		SO102 – finální podlahy		ano

		76		SO101 – malby,nátěry		ne

		77		SO102 – malby,nátěry		ne

		78		SO101(102) – kompletace profesí (svítidla, baterie, otopná tělesa, …)		ne

		79		SO101 -  D+M výtahů a ramp		ne

		80		SO101– montáž a zprovoznění fotovoltaických panelů		ano

		81		stavební připravenost pro montáž technologie trafostanici		ano

		82		SO 101,102  - stavební připravenost pro montáž  technologií , interiérového vybavení  a audiovizuální techniky dle přílohy " Dodávky nezahrnuté  v předmětu  SoD  na dodávku stavby "		ano

		83		vybavení hygienických zařízení		ne

		84		orientační systém , bezpečností značení (PBŘ...) a značení rozvodů		ne

		85		systém generálního klíče		ne

		86		Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)		ano

		87		Předpřejímky		ne

		88		Předání podkladů ke kolaudaci		ano

		89		Dokončení stavebních prací		ano

		90		Časová rezerva na hlučné práce apod.		ne

		91		Předání a převzetí stavby – oboustranně podepsaný předávací protokol		ano

		92		Kolaudace a závěrečná kontrolní prohlídka (KPS)		ne

				Poznámky :

				● SO.101 Hlavní budova výukového centra FAPPZ

				● SO.102 Vedlejší budova DEP

				● zahájením jakékoliv činnosti se rozumí začátek nepřerušovaného sledu příslušných prací

				● KPS – stavebním úřadem  stanovené kontrolní prohlídky stavby

				● Klíčové milníky  - činnosti na jejichž termíny se vztahují sankce dle SoD . U činností , které mají termín zahájení a termín ukončení  se vztahuje klíčový milník jak na termín zahájení , tak na termín ukončení činnosti

				● SP – stavební připravenost

				● Stavební připravenost pro montáž  technologií , interiérového vybavení  a audiovizuální techniky ( SP) zahrnuje stavební provedení prostorů včetně profesí a  finálních povrchových úprav . Do prostor  budou  přivedeny energie  . Současně budou poskytnuty a udržovány přístupové cesty do těchto prostor.

				● Činnosti jsou očíslovány , stejné číslování je nutné v HMG uvádět. Rozdělí- li zhotovitel  činnost do více činností , bude u nich uvedeno číslo činnosti před rozdělením , přidá-li zcela novou činnost bude pokračovat dalším číslem následujícím po poslední činnosti.
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1. Všeobecná ustanovení

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí:

Objednatel:
Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol, IČO: 60460709. 

Zhotovitel: 
Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě označený jako Zhotovitel.

Smlouva:
Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky. 

Smluvní strany:
Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a Zhotovitel.

Pojmy:
Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají význam, který jim přiznává Smlouva.

2. Způsob provádění Díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí. 


2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.


2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné.


2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:


a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby,

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele),

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti Projektové dokumentaci,

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla,


i) zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní návod.


2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem.


2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele.


2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými třetími osobami.


2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru sloužících k řádnému provedení Díla.

3. Dokumentace stavby


3.1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSPS) a Zjednodušená výkresová dokumentace Pasportu stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pasport stavby“). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě Díla.


3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s následujícími zásadami:


a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,


b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,


c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru Objednatele (TDS),

d) k výkresům obsahujícím změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,


e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.


3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být:


a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis),


b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí,


c) doklady o vytýčení stavby.


V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele.


3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli Objednatelem již předány. 


3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci a technické přejímací podmínky. Bude obsahovat detailní rozkreslení prvků včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku. 


3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) dokumentace v dostatečném časovém předstihu. Objednateli bude poskytnuto na projednání a schválení minimálně 21 dnů. 

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby.

4. Stavbyvedoucí


4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona) jsou:


a) účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,


b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla; Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem,


c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla. 


5. Staveniště


5.1. Předání a převzetí staveniště

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 

5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem odsouhlaseno Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace Díla a odstranění zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele.

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty.


5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Objednatel tento písemný protokol vyhotoví a předloží Zhotoviteli k podpisu nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma Smluvními stranami. 

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě


5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně případných zákresů.


5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.


5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

5.3. Publicita stavby na staveništi

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa realizace Díla vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatelem. 

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“).


5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště


5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.


5.4.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel. 

5.4.4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.


5.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.


5.4.6. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele.  Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu. 


5.5. Užívání staveniště


5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám. 

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.


5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.


5.5.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.


5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.


5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.


5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací


5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.) 

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi


5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.


5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.


5.8. Vyklizení staveniště


5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

6. Stavební deník


6.1. Povinnost vést stavební deník


6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.


6.1.2. Stavební deník musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.


6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla.


6.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.


6.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.


6.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.


6.1.8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa.


6.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.


6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku


6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.


6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.


6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.


6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku


Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

7. Kontrola a Kontrolní dny


7.1. Kontrola provádění prací

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. 

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat na staveništi nebo mimo něj. 


7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.


7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny 


7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné změny termínu organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. 

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci Zhotovitele.


7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.


7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor).

7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. 

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího Kontrolního dne. 

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.


7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pořizovat zvukový záznam z průběhu Kontrolního dne.

7.3. Četnost Kontrolních dnů 


7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně.

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.


7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 


7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků 


7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny dle čl. 137 a následujících Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.


7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením. 

8. Technický dozor STAVBY (TDS)

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“).


Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku.

8.1. Oprávnění Technického dozoru 


8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.


8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.


8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla.


8.2. Omezení činnosti Technického dozoru 


8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.


8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo propojená se poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit. 

9. Koordinátor bezpečnosti práce


9.1. Koordinátor bezpečnosti práce 


9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“).


9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena v zápise ve stavebním deníku.


9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce 


9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.


9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. 


9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

9.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.


9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.


9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. 


9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy.


9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce 


9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.


9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce.

10. Provádění Díla a bezpečnost práce


10.1. Pokyny Objednatele


10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.


10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele. 

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.


10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu Díla. 

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem. Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu v délce 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako časová rezerva na hlučné práce apod.

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla předmětem hodnocení nabídek ve veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

10.2. Použité materiály a výrobky


10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.


10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby.


10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce


10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.


10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.


10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.


10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 


10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu.  Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.


10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.


10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).


10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.


10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.


10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.


10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí


10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla. 

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací


10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí.

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.


10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy


10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.


10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. poddodavatelé


11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu


11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit prováděním části Díla třetí osoby (poddodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové poddodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele. 

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám.


11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.1.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy. 

11.2. Změna poddodavatele, člena realizačního týmu 


11.2.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele či člena realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.


11.2.2. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či člen realizačního týmu prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel či člen realizačního týmu.


11.2.3. Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.


11.3. Seznam poddodavatelů


Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět.

12. Postup schvalování dílenské dokumentace, vzorků materiálů, výrobků a systémových celků 

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské dokumentace bude detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude výpis montážních prvků, podložek, kotev a šroubů. 


Součástí dílenské dokumentace budou detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například detaily zámečnických kcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění bude vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů.


12.1.2. Montážní dokumentace


Součástí dílenské dokumentace bude montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů nejen pro snadnou orientaci, ale především pro rychlou, intuitivní a bezproblémovou montáž celé konstrukce (např. ocelové kce, prefabrikované kce, VZT rozvody, apod.).  


12.1.3. Bude zpracována dílenská dokumentace zejména pro následující části: 

a) Monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, atypické detaily a řezy, trubkování, …)

b) fasády objektu (obsahující statické a tepelně-technické posouzení dle normových požadavků) – prosklené dvorana JZ a SV vč. vstupů a markýzy, prodejna a výstavní prostor v 1.NP. vč. provedení reklamního pásu

- plechové lamely skladové části


- kontaktní zateplovací systém (ETICS)

c) Výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...)

d) střešní plášť včetně návazností

e) Ocelové konstrukce


f) Zámečnické konstrukce a výrobky


g) Ostatní konstrukce a výrobky (pokud nejsou dodávány jako hotové kusy)

h) Klempířské konstrukce


i) Výtahy


j) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení


k) OTK – odvod tepla a kouře


l) Záchytný systém


m) interiérové systémové hliníkové a PUR příčky

n) FVE – fotovoltaická elektrárna

o) prvky vnějšího oplocení (branky posuvné brány) a modulové členění průmyslového oplocení

p) Vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, …)

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace


Na schválení předložené dílenské dokumentace má Objednatel lhůtu 5 pracovních dní. Předložená dílenská dokumentace může být:


A) Schválena bez připomínek 

B) Schválena s připomínkami (připomínky budou vypsané na schvalovacím protokolu). Po splnění připomínek bude dokumentace schválena 

C) Zamítnuta k přepracování (důvod zamítnutí bude vypsaný na schvalovacím protokolu)


12.2. Postup vzorkování


12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků.


12.2.2. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 60 dnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem. 


12.2.3. Vzorkován bude zejména každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně pantů, kování, obložky atd.).


12.2.4. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 42 dnů od uzavření Smlouvy. 

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci.


12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém bude mj. vyjádření ve formě A – bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C – nedoporučeno. 

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel jinak.


12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum.

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí v podobě protokolu dle předchozích ustanovení tzn. C – nedoporučeno nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad B – doporučeno s připomínkami, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované podmínky. 


12.2.10. Důvodem odmítnutí nedoporučení předloženého vzorku může být i jen např. estetické hledisko. 

12.2.11. V případě, že předložené vzorky nebudou splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla dle Smlouvy, plně Zhotovitel. 


12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti. 


12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících podmínkách na staveništi, v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě. 


12.3. Vzorová místnost


12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností.  Zhotovitel je povinen vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů a povrchů. Na každé místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, podparapetních žlabů apod. 


13. Kontroly, zkoušky a revize


13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby


13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést.


13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.


13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno v souladu se Smlouvou.


13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.


13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou díla při jeho provádění.

13.2. Individuální vyzkoušení


13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. 


13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit. 


13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.


13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.


13.3. Komplexní vyzkoušení


13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.


13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele k provedení komplexního vyzkoušení.


13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin. 


13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.  


13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.


13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.


13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat.


13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu. 


13.4. Zkušební provoz


13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci. 


13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.


13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.


13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.


13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.


14. Předání a převzetí Díla 


14.1. Organizace předání Díla


14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele (zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem. 

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončení Díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané (zjištěné, evidované) ke dni předání Díla.


14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.


14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.


14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).

14.1.6. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po částech.


14.2. Protokol o předání a převzetí Díla


14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat alespoň:


a) označení a popis předávaného Díla,


b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace,

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu,

f) seznam předané dokumentace,

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,

h) soupis příloh,


i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,


j) datum a místo sepsání protokolu,


k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,


l) zhodnocení kvality předávaného Díla,


m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

n)  výsledek přejímacího řízení,


o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli. 


14.2.2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud:


a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval,


b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách.

14.2.3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis. 

14.3. Vady a nedodělky


14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.  


14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:


a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 


14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.


14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla


14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:


a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně Smlouvou,


b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty,


c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 


d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla,


e) stavební a montážní deníky,


f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,


h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace,

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických zařízení,


j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro,


k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace,


l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,


m) protokol o měření intenzity osvětlení,


n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,


o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání Díla a dispozici s ním,

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči,

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby,

r) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZS) požadované k závěrečné kontrolní prohlídce.

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu.


14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání.


14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) územní rozhodnutí;

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.


14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.


14.5. Publicita dokončeného Díla 


14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit prvky publicity podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.


14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí Díla. 


14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.


14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.


14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení. 

14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.


14.6. Kolaudace


14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.


14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla.

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.


14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

15. Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle


15.1. Vlastnictví Díla


15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 


15.2. Nebezpečí škody na Díle


15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.


16. Odpovědnost za škodu

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu


16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.


16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.


16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem.

17. Vyšší moc


17.1. Definice vyšší moci


17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. 

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují:


a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí,


b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje,

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, apod.

18. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 


18.1. Důvěrné informace 

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy. 


18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:


a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo


b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.


18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů.

18.2. Duševní vlastnictví


Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků
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Kryci list

		

				Krycí list rozpočtu - technický

		0		Číslo zakázky		Zakázka

		0												0

		0		Komentář

				Popis verze		Nabídka

				Komentář verze

				Adresa				Datum zahájení		7/3/19

				Rok		2019		Datum dokončení

				investor - název		adresa		město		zipcode		IČO

				Subjekt		Název		Kontaktní osoba		Telefon

				Zpracovatel		Jméno

				Zpracovatel		Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

				REKAPITULACE

				Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zatřídění		Zatřídění

				A.1.1		Architektonicko stavební řešení

				A.1.2		Stavebně konstrukční řešení

				A.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

				A.1.4		Technika prostředí staveb

				A.1.99		Ostatní

				B.1.1		Parter

				B.1.2		Sadové úpravy

				B.2.1		Dopravní řešení

				B.3.		Inženýrské objekty

				Z.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady

				D.2.16		Sadové úpravy

				D.2.16		Sadové úpravy

				D.2.01		Dopravní řešení

				D.2.02		Hrubé terénní úpravy

				D.2.02		Hrubé terénní úpravy

				D.2.03		Vodovod

				D.2.10		Areálové rozvody plynu

				D.2.05		Kanalizace

				D.2.18		Odlučovač tuků a tuková kanalizace

				A.1.5		Technické a technologické zařízení

				A.99.01		Vedlejší rozpočtové náklady

				D.2.99		Přesun hmot

				D.2.12		Venkovní rozvody elektro

								Celkem (bez DPH)		244,375,825

								DPH		– 0

		0						0		– 0

		0						0		– 0

								Celkem (včetně DPH)		244,375,825

				Za zhotovitele				Za objednatele

				Jméno :		0		Jméno :		0

				Datum :				Datum :

				Podpis:				Podpis :

				Poznámka :
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Krycí list

		KRYCÍ LIST ROZPOČTU

		Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6

		Identifikační údaje zhotovitele

		Název společnosti:		PKS stavby a.s.

		Adresa společnosti:		Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou		IČ:		469 80 059

		Telefon:		566 697 201		Email:		stavby@pks.cz

		Rekapitulace

		S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6						263,449,927

		A.1: SO_01						249,340,025

		A.1.1: Architektonické a stavebně technické řešení						82,392,080

		A.1.2: Stavebně konstrukční řešení						65,285,056

		A.1.3: Požárně bezpečnostní řešení						69,435

		A.1.4: Technika prostředí staveb						96,424,469

		A.1.5: Technické a technologické zařízení						4,309,582

		A.1.99: Ostatní						859,403

		B.1: Plochy a úpravy území						10,456,390

		D.2.01: Příjezdové komunikace a chodníky						3,539,892

		D.2.02: Hrubé terénní úpravy						1,090,332

		D.2.03: Vodovod						380,941

		D.2.05: Kanalizace						2,051,617

		D.2.10: Areálové rozvody plynu						533,712

		D.2.12: Venkovní rozvody elektro						1,613,290

		D.2.16: Sadové úpravy						763,943

		D.2.18: Odlučovač tuků a tuková kanalizace						137,778

		D.2.99: Přesun hmot						344,884

		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3,653,512

		A.99.01: Vedlejší rozpočtové náklady						3,653,512

		Vypracoval:		OCEA s.r.o.		Cena celkem (bez DPH)		263,449,926.68

				Ing. Anna Hlaváčová		DPH 21%		55,324,484.60

				tel.: +420 777 266 213

				mail.: anna.hlavacova@ocea.cz		Cena celkem (vč.DPH)		318,774,411.28
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Všeobecné podmínky

		

								VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

				1		OBECNĚ

						1.1		Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD.

						1.2		Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují.

						1.3		Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů.

						1.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž.

						1.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu a drobných přípomocí, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP.

						1.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

						1.7		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").

						1.8		Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu.

						1.9		Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě.

						1.10		Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						1.11		K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito projekčních softwarů.

						1.12		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

				2		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

						2.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.

						2.2		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.

						2.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.

						2.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.

						2.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.

						2.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojížděním.

						2.7		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						2.8		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

				3		DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

						3.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.

						3.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků.

						3.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.

						3.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.

						3.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

				4		BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

						4.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.

						4.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.

						4.3		Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.

						4.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.

						4.5		V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

				5		ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

						5.1		Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.

						5.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.

						5.3		Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

				6		PODHLEDY

						6.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky VZT a provedení revizních dvířek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

						6.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.

				7		VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

						7.1		Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty pro ochranu veškerých rohů.

						7.2		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.

						7.3		Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.

				8		MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

						8.1		Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických.

						8.2		Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

						8.3		Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

				9		FASÁDY

						9.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily a vyztužení rohů oken.

				10		IZOLACE

						10.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce.

						10.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochranu izolací OSB deskami při zpětných zásypech.

				11		STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

						11.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.

				12		PODLAHY

						12.1		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.

						12.2		Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.

						12.3		Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.

						12.4		Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.

						12.5		Jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah.

				13		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

						13.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky.

						13.2		Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky  jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						13.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.

						13.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.

						13.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.

						13.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu. Tyto práce a dodávky  jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.

						13.7		Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

				14		SADOVÉ ÚPRAVY

						14.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

				15		LEŠENÍ

						15.1		Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pronájmu lešení a ochranných sítí.

				16		RESTAURÁTORSKÉ A UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE

						16.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na zpracování restaurátorského záměru a závěrečné restaurátorské zprávy.

						16.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dílenskou dokumentaci jsou vždy zahrnuty v jednotkových cenách.
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Pokyny pro vyplnění

		

				POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

		1.		Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.

		2.		Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.

		3.		K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

		4.		V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.

		5.		V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.

		6.		Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

				POKYNY PRO VYPLNĚNÍ REVIZE

				V rámci revize Soupisu prací, dodávek a služeb došlo k doplnění listu s názvem Zakazka_REV. Veškeré změny v rámci vypořádávání dodatečných informací budou dále prováděny na listu Zakazka_REV, pokud zadavatel neuvede jinak. 
V rámci stávajícího listu Zakazka dochází ke zrušení vzorců u změněných položek v rámci vypořádávání dodatečných informací a stávají se z nich tzv. POPISOVÉ POLOŽKY. Jejich cena se již dále nepropisuje do celkové ceny zakázky. Položky budou vyznačeny červeným podbarvením.
Do listu Zakazka je možné jednoduše zkopírovat jednotkové ceny z předchozí verze soupisu prací, dodávek a služeb.

				Legenda barevného označení položek na listě Zakazka_REV

				Změna výměry položky, změna měrné jednotky položky = Tato položka se používá v případě, kdy dojde ke změně výměry, výkazu výměr a měrné jednotky. Změněná výměra či měrná jednotka bude zvýrazněna červeně.

				Nová položka = Tato položka se používá v případě, že dojde k doplnění zcela nové položky do soupisu prací.

				Textová změna položky = Tato položka bude použita v případě, že dojde ke změně popisu položky, případně k doplnění popisu položky. Změněný či doplněný text bude zvýrazněn červeně.
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Způsob stanovení jedn. ceny

		

		ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

		ÚRS 2019-I

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou ÚRS 2019-I ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.

		Odvozeno ÚRS

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.

		Vlastní

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.



&L&G&R&G

&L&"Calibri,Obyčejné"&8&KF000A3www.ocea.cz&C&"Calibri,Obyčejné"&8&KF000A3&P z &N&R&"Calibri,Obyčejné"&8&KF000A3&D



Rekapitulace

		

				REKAPITULACE

		0

		0				Popis		Cena

		0

						S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6		263,449,927

						A.1: SO_01		249,340,025

						A.1.1: Architektonické a stavebně technické řešení		82,392,080

						A.1.1.01: Zemní práce		9,682,926

						001: Zemní práce		9,341,420

						001.: Zemní práce		9,341,420

						002: Základy		341,506

						0022: Vrty		341,506

						A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace		10,976,165

						003: Svislé konstrukce		1,339,055

						0031: Zdi pozemních staveb		346,690

						0034: Stěny a příčky		992,365

						004: Vodorovné konstrukce		16,430

						0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků		16,430

						006: Úpravy povrchu		4,034,735

						0061: Úprava povrchů vnitřní		3,171,801

						0062: Úprava povrchů vnější		857,687

						0063: Podlahy a podlahové konstrukce		5,246

						763: Konstrukce montované		2,991,468

						7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových		2,991,468

						781: Obklady		2,243,140

						781.: Obklady		2,243,140

						783: Nátěry		60,698

						783.: Nátěry		60,698

						784: Malby		290,637

						784.: Malby		290,637

						A.1.1.04: Skladby		33,647,344

						P: Skladby podlahy		9,817,797

						P01.1: Litá podlaha chemicky odolná - v NP		1,557,099

						P01.1a: Litá podlaha chemicky odolná - v NP (pekárna)		708,826

						P02.1: Epoxidová stěrka - v PP (temperovaný prostor)		1,763,261

						P02.2: Epoxidová stěrka - v NP		498,612

						P02.3: Epoxidová stěrka - nad volným prostorem		86,651

						P02.4: Epoxidová stěrka s podlahovým vytápěním - v PP (vytápěný prostor)		435,750

						P02.5: Epoxidová stěrka - v trafostanici		74,156

						P04.2: Vinyl s podlahovým vytápěním - v PP		124,814

						P04.3: Vinyl - v NP		1,098,513

						P04.4: Vinyl s podlahovým vytápěním - v NP		141,296

						P04.5: Antistatické pvc - v NP		40,981

						P05.1: Keramická dlažba - v PP (chodba)		18,073

						P05.2: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v PP (hygienické zázemí)		150,003

						P05.3: Keramická dlažba - v NP (chodby, Schodiště, ošetřovna, vrátnice, senzorika)		481,863

						P05.5: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v NP (hygienické zázemí)		296,183

						P05.6: Keramická dlažba - v NP (sklady, ostatní)		306,651

						P05.7: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v NP (chodby)		21,843

						P05.9: Keramická dlažba - v PP (úklid)		8,066

						P06.1: Drátkobeton - v PP (nevytápěný x temperovaný prostor)		1,525,696

						P06.2: Drátkobeton - v NP		145,087

						P07.1: Systémová podlaha mrazících boxů - v PP		40,940

						P08.1: Schodišťové stupně - dlažba		30,550

						P09.1: Schodiště - dlažba		28,452

						P10.1: Únikové Schodiště z 1.PP - česaný beton		29,894

						P11.1: Vstupní čistící zóna (vstupní hala)		11,120

						P12.1: Velkoformátová betonová dlažba - terasa		54,171

						P13.1: Bezprašný nátěr  - výtahy		20,880

						P14.1: Vinyl - v NP		118,368

						PP: Nášlapná vrstva podlah		7,117,411

						CAA: Koberec - lamely		106,041

						K01: Keramická dlažba 1		1,054,511

						K02: Keramická dlažba 2		229,396

						K03: Keramická dlažba 3		82,196

						K04: Keramická dlažba 4		118,879

						K05: Keramická dlažba 5		86,453

						LP1: Litá podlaha chem. odolná		3,517,121

						LP2: Epoxidová stěrka		1,050,945

						V01: Vinyl		450,939

						V02A: Vinyl - barva středně šedá		132,122

						V03A: Vinyl - kanceláře šedo-hnědá		210,609

						V04A: Vinyl - dílce dezén dřevo		78,198

						S: Skladby stěny		5,234,391

						S01: Stěna nadzemní - plechový obklad (provětrávaná fasáda)		2,256,981

						S02a: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS		587,706

						S02b: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS		297,704

						S02c: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS		145,387

						S02d: Stěna na střeše - Kontaktní zateplení ETICS		128,199

						S02e: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS (venkovní prostor)		14,715

						S02f: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS		191,449

						S02g: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)		31,730

						S02h: Stěna na střeše - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)		37,713

						S02i: Stěna nadzemní venkovní schodiště - Kontaktní zateplení ETICS		53,037

						S03a: Stěna nadzemní mezi okny, suterén - Kontaktní zateplení ETICS		234,692

						S03b: Stěna nadzemní mezi okny - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)		21,186

						S04: Stěna nadzemní - bez zateplení (venkovní prostor)		1,034

						S05a: Stěna podzemní		142,719

						S05b: Stěna podzemní (nevytápěný prostor)		519,823

						S05c: Stěna podzemní (vytápěný prostor)		86,889

						SDF: Doplňky fasád		483,427

						SOKL: Soklová řešení		863,736

						SOKL_A: Soklové řešení 'A'		69,123

						SOKL_B: Soklové řešení 'B'		22,407

						SOKL_C: Soklové řešení 'C'		4,520

						SOKL_D: Soklové řešení 'D'		65,325

						SOKL_E: Soklové řešení 'E'		16,886

						SOKL_F: Soklové řešení 'F'		388,205

						SOKL_G: Soklové řešení 'G'		208,001

						SOKL_H: Soklové řešení 'H'		76,105

						SOKL_I: Soklové řešení 'I'		1,948

						SOKL_X: Fabion		11,214

						ST: Skladby střechy		6,458,783

						ST01: Střecha nad vytápěným prostorem		2,402,549

						ST02: Střecha nad vytápěným prostorem		1,782,178

						ST03: Střecha nad schodištěm, dojezdy výtahů		54,734

						ST04: Vegetační střecha nad nevytápěným prostorem		508,286

						ST05: Střecha nad výdechy VZT		12,331

						STA: Atiky		652,192

						STD: Doplňky střech		924,951

						STX: Základy pod VZT		121,562

						STR: Skladby strop		4,155,227

						BA/A: Zavěšené dílce		254,464

						BA/B: Zavěšené dílce		118,006

						MP/01: Kazetový podhled		1,312,717

						MP/01L: Lamelový podhled		139,132

						MP/02: Kazetový podhled		16,073

						MP/04: Kazetový podhled		204,943

						MP/05: Kazetový podhled		25,491

						MP/06: Kovový podhled		710,914

						SD/01: Akustický děrovaný podhled		733,646

						SD/02: Plný SDK podhled		408,730

						SD/03: Plný SDK podhled do vlhkého prostředí		18,697

						STR01: Strop nad 1NP		212,414

						A.1.1.05: Výplně otvorů		15,889,987

						A.1.1.5.02: Dveře		6,133,482

						A.1.1.5.2.01: Dveře		1,981,132

						A.1.1.5.2.02: 1.NP		1,482,353

						A.1.1.5.2.03: 2.NP		850,119

						A.1.1.5.2.04: 3.NP		1,085,724

						A.1.1.5.2.05: 4.NP		705,701

						A.1.1.5.2.06: 5.NP		28,452

						A.1.1.5.03: Hliníkové konstrukce		9,328,780

						A.1.1.5.3.01: 1.PP		389,010

						A.1.1.5.3.02: 1.NP		4,000,606

						A.1.1.5.3.03: 2.NP		2,078,281

						A.1.1.5.3.04: 3.NP		1,663,186

						A.1.1.5.3.05: 4.NP		1,197,698

						A.1.1.5.04: Vrata		427,725

						A.1.1.5.4.01: 1.PP		368,541

						A.1.1.5.4.02: 1.NP		59,184

						A.1.1.06: Prvky		12,017,077

						A.1.1.6.01: Klempířské prvky		540,068

						A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky		540,068

						A.1.1.6.02: Zámečnické prvky		3,610,592

						A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky		3,610,592

						A.1.1.6.04: Prvky vnitřního stínění		1,315,280

						A.1.1.6.4.01: Prvky vnitřního stínění		1,315,280

						A.1.1.6.05: Ochranný systém		1,498,215

						A.1.1.6.5.01: Ochranný systém		1,498,215

						A.1.1.6.06: Vnitřní parapety		70,037

						A.1.1.6.6.01: Vnitřní parapety		70,037

						A.1.1.6.07: Oplocení		164,088

						A.1.1.6.7.01: Oplocení		164,088

						A.1.1.6.08: Záchytný systém		522,903

						A.1.1.6.8.01: Záchytný systém		522,903

						A.1.1.6.09: Vybavení hygienických zařízení		1,934,420

						A.1.1.6.9.01: Vybavení hygienických zařízení		1,934,420

						A.1.1.6.10: Orientační systém		729,021

						A.1.1.6.10.01: Orientační systém		729,021

						A.1.1.6.11: Zástěny v sociálním zázemí		325,652

						A.1.1.6.11.01: Zástěny v sociálním zázemí		325,652

						A.1.1.6.99: Ostatní prvky		1,215,009

						A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky		1,215,009

						A.1.1.99: Přesun hmot		270,375

						099: Přesun hmot HSV		261,232

						099.: Přesun hmot HSV		261,232

						A.1.1.99.07: Přesun hmot PSV		9,143

						A.1.1.99.7.01: Přesun hmot PSV		9,143

						A.1.2: Stavebně konstrukční řešení		65,285,056

						A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace		64,371,368

						002: Základy		13,267,628

						0023: Piloty		2,930,896

						0027: Základy		10,336,732

						003: Svislé konstrukce		23,501,032

						0031: Zdi pozemních staveb		19,812,250

						0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi		1,512,543

						0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky		859,703

						0034: Stěny a příčky		1,316,535

						004: Vodorovné konstrukce		23,050,183

						0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb		21,258,828

						0043: Schodišťové konstrukce a rampy		1,262,062

						0044: Zastřešení		529,293

						009: Ostatní konstrukce a práce		183,000

						0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		183,000

						A.1.2.3.01: Spodní stavba		4,369,524

						A.1.2.3.1.01: Skladba pod podlahou 1.PP		4,369,524

						A.1.2.98: Likvidace suti		9,488

						099: Přesun hmot HSV		9,488

						099.: Přesun hmot HSV		9,488

						A.1.2.99: Přesun hmot		904,200

						099: Přesun hmot HSV		904,200

						099.: Přesun hmot HSV		904,200

						A.1.3: Požárně bezpečnostní řešení		69,435

						A.1.3.01: Prvky požárního systému		69,435

						A.1.3.1.01: Prvky požárního systému		69,435

						A.1.3.1.1.01: Prvky požárního systému		69,435

						A.1.4: Technika prostředí staveb		96,424,469

						A.1.4.01: Zdravotně technické instalace		10,134,128

						A.1.4.1.01: Vodovod - vnitřní		2,611,029

						A.1.4.1.1.01: Potrubí		1,567,348

						A.1.4.1.1.02: Ochrana potrubí		381,181

						A.1.4.1.1.03: Armatury		320,466

						A.1.4.1.1.04: Vodoměry		94,095

						A.1.4.1.1.05: vodoměrné sestavy		28,934

						A.1.4.1.1.06: strojní zařízení		49,546

						A.1.4.1.1.98: Ostatní		169,459

						A.1.4.1.02: Vodovod - požární		807,774

						A.1.4.1.2.01: Potrubí		607,316

						A.1.4.1.2.03: Armatury		128,758

						A.1.4.1.2.98: Ostatní		33,516

						A.1.4.1.03: Kanalizace dešťová		635,312

						A.1.4.1.3.01: Potrubí		470,251

						A.1.4.1.3.03: Střešní vtoky		121,081

						A.1.4.1.3.97: Zemní práce		482

						A.1.4.1.3.98: Ostatní		43,498

						A.1.4.1.04: Kanalizace splašková		4,424,165

						A.1.4.1.4.01: Potrubí		2,575,552

						A.1.4.1.4.02: Ochrana potrubí		96,400

						A.1.4.1.4.03: Odvětrání kanalizace		13,348

						A.1.4.1.4.04: Sifony		79,467

						A.1.4.1.4.05: podlahové vpusti		185,759

						A.1.4.1.4.06: podlahové žlaby		1,020,806

						A.1.4.1.4.07: strojní vybavení		319,735

						A.1.4.1.4.97: Zemní práce		2,411

						A.1.4.1.4.98: Ostatní		130,687

						A.1.4.1.05: Zařizovací předměty		1,559,401

						A.1.4.1.5.01: Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům		58,370

						A.1.4.1.5.02: Předstěnové instalace		222,332

						A.1.4.1.5.03: Baterie a ostatní - montáž, materiál viz část AST		317,777

						A.1.4.1.5.04: Zařizovací předměty - montáž, materiál viz část AST		960,922

						A.1.4.1.06: Protipožární prostupy		96,448

						A.1.4.1.6.01: Protipožární prostupy		96,448

						A.1.4.02: Plynové instalace		149,388

						A.1.4.2.01: Domovní plynovod		144,456

						A.1.4.2.1.01: Potrubí		66,523

						A.1.4.2.1.02: Ochrana potrubí		8,355

						A.1.4.2.1.03: Armatury		50,837

						A.1.4.2.1.98: Ostatní		18,742

						A.1.4.2.06: Protipožární prostupy		4,932

						A.1.4.2.6.01: Protipožární prostupy		4,932

						A.1.4.03: Vzduchotechnika		14,048,833

						A.1.4.3.01: Zařízení číslo		9,846,859

						A.1.4.3.1.01: Zařízení číslo 1-Hyg.zázemí - pravá část		181,064

						A.1.4.3.1.02: Zařízení číslo 2 -Kanceláře - pravá část		575,730

						A.1.4.3.1.03: Zařízení číslo 3-Senzorická laboratoř		145,039

						A.1.4.3.1.04: Zařízení číslo 4-Šatna kuchyně		72,066

						A.1.4.3.1.05: Zařízení číslo 5-Kuchyně degustace		382,286

						A.1.4.3.1.06: Zařízení číslo 6-Prezentace a výstavy		199,399

						A.1.4.3.1.07: Zařízení číslo 7-Učebna, moštárna 1.NP		71,357

						A.1.4.3.1.08: Zařízení číslo 8-Šatny, moštárna 1.NP		150,752

						A.1.4.3.1.09: Zařízení číslo 9-Foyer		316,112

						A.1.4.3.1.10: Zařízení číslo 10-Šatny 3.NP		186,942

						A.1.4.3.1.11: Zařízení číslo 11-Šatna údržba 1.PP		64,795

						A.1.4.3.1.12: Zařízení číslo 12-Šatny 1.NP		204,975

						A.1.4.3.1.13: Zařízení číslo 13-Dílna 1.PP		43,192

						A.1.4.3.1.14: Zařízení číslo 14-Šatny 1.PP		141,719

						A.1.4.3.1.15: Zařízení číslo 15-Laborartorní pivovar		170,962

						A.1.4.3.1.16: Zařízení číslo 16-Mytí 1.PP		133,729

						A.1.4.3.1.18: Zařízení číslo 18-Laboratoř marmelád		310,117

						A.1.4.3.1.19: Zařízení číslo 19-Laboratorní pekárna		582,577

						A.1.4.3.1.20: Zařízení číslo 20-Laborartoř maso		167,159

						A.1.4.3.1.21: Zařízení číslo 21-Úprava maso		309,520

						A.1.4.3.1.22: Zařízení číslo 22-Laboratoř - mléko		413,091

						A.1.4.3.1.23: Zařízení číslo 23-Laboratoř olejů		225,749

						A.1.4.3.1.24: Zařízení číslo 24-Expedice		176,457

						A.1.4.3.1.25: Zařízení číslo 25-Učebny		372,315

						A.1.4.3.1.27: Zařízení číslo 27-Rozvojové plochy a sklady 1.PP		164,960

						A.1.4.3.1.29: Zařízení číslo 29-Ošetřovna		133,336

						A.1.4.3.1.A1: Zařízení číslo A1-Větrání CHÚC		57,745

						A.1.4.3.1.A2: Zařízení číslo A1-Větrání CHÚC		46,010

						A.1.4.3.1.C1: Zařízení číslo C1-Dveřní clona 1.NP - topná		174,238

						A.1.4.3.1.D1: Zařízení číslo D1-Kuchyňka		9,693

						A.1.4.3.1.D2: Zařízení číslo D2-Skříň s palivem		42,198

						A.1.4.3.1.D3: Zařízení číslo D3-Skříň s rozpouštědly		40,837

						A.1.4.3.1.DX: Zařízení číslo DX-Digestoř 1.NP		37,842

						A.1.4.3.1.E1: Zařízení číslo E1-Chlazení serveru		155,047

						A.1.4.3.1.E3: Zařízení číslo E3-Rozvodna NN		51,714

						A.1.4.3.1.E5: Zařízení číslo E5-Rozvodna IT rack		47,115

						A.1.4.3.1.E7: Zařízení číslo E7-Sklad obalů + kompresor		57,879

						A.1.4.3.1.H1: Zařízení číslo H1-Hygienické zázemí - muži		6,509

						A.1.4.3.1.K1: Zařízení číslo K1-Chlazení kanceláří - kanálové FCU jednotky		1,684,261

						A.1.4.3.1.K1k: Zařízení číslo K1k-Chlazení kanceláří - kazetové FCU jednotky		871,760

						A.1.4.3.1.K3a: Zařízení číslo K3a-Chlazení kanceláří		109,715

						A.1.4.3.1.K3b: Zařízení číslo K3b-Chlazení kanceláří		70,240

						A.1.4.3.1.PU: Zařízení číslo PU-Požární ucpávky		154,908

						A.1.4.3.1.S: Zařízení číslo S-Požární uzávěry		68,062

						A.1.4.3.1.T1: Zařízení číslo T1-Trafostanice		15,518

						A.1.4.3.1.T10: Zařízení číslo T10-Mytí 1.PP		62,468

						A.1.4.3.1.T13: Zařízení číslo T13-Technologie dusíku		16,022

						A.1.4.3.1.T14: Zařízení číslo T14-Strojovna - provozní větrání		22,326

						A.1.4.3.1.T2: Zařízení číslo T2-Odpadky 1.PP		12,050

						A.1.4.3.1.T3: Zařízení číslo T3-Mechanizace 1.PP		10,620

						A.1.4.3.1.T4: Zařízení číslo T4-Sklad 1.PP		13,506

						A.1.4.3.1.T5: Zařízení číslo T5-Moštárna 1.NP		18,515

						A.1.4.3.1.T6: Zařízení číslo T6-Lupínkovač		42,879

						A.1.4.3.1.T8: Zařízení číslo T8-Mytí ovoce 1.PP		9,503

						A.1.4.3.1.TH: Zařízení číslo TH-Strojovna - havarijní větrání		42,281

						A.1.4.3.02: Potrubí		3,259,411

						A.1.4.3.2.01: Vzduchotechnické potrubí		2,536,785

						A.1.4.3.2.02: Tepelná izolace		722,627

						A.1.4.3.03: Protipožární prostupy		727,034

						A.1.4.3.3.01: Požární klapky		22,869

						A.1.4.3.3.02: Požární klapky		47,235

						A.1.4.3.3.03: Požární klapky		22,596

						A.1.4.3.3.05: Požární klapky		28,314

						A.1.4.3.3.06: Požární klapky		23,685

						A.1.4.3.3.09: Požární klapky		68,198

						A.1.4.3.3.10: Požární klapky		11,434

						A.1.4.3.3.11: Požární klapky		5,853

						A.1.4.3.3.12: Požární klapky		14,157

						A.1.4.3.3.14: Požární klapky		11,707

						A.1.4.3.3.15: Požární klapky		22,324

						A.1.4.3.3.16: Požární klapky		11,707

						A.1.4.3.3.18: Požární klapky		30,900

						A.1.4.3.3.20: Požární klapky		19,193

						A.1.4.3.3.21: Požární klapky		14,974

						A.1.4.3.3.22: Požární klapky		35,392

						A.1.4.3.3.24: Požární klapky		28,041

						A.1.4.3.3.25: Požární klapky		54,449

						A.1.4.3.3.27: Požární klapky		18,921

						A.1.4.3.3.PU: Požární ucpávky		154,908

						A.1.4.3.3.S: Požární uzávěry		68,062

						A.1.4.3.3.T10: Požární klapky		5,853

						A.1.4.3.3.T6: Požární klapky		6,262

						A.1.4.3.98: Ostatní		215,528

						A.1.4.3.98.01: Ostatní		215,528

						A.1.4.04: Vztápění a chlazení - část vytápění		14,218,380

						A.1.4.4.01: Izolace tepelné		1,241,353

						A.1.4.4.1.01: Izolace tepelné		2,362

						A.1.4.4.1.02: Potrubí v podlaze		126,717

						A.1.4.4.1.03: Potrubí pod stropem a volně vedené		1,112,275

						A.1.4.4.02: Vnitřní vodovod		16,443

						A.1.4.4.2.01: Vnitřní vodovod		16,443

						A.1.4.4.03: Zdroje		3,544,379

						A.1.4.4.3.01: Zdroje		3,544,379

						A.1.4.4.04: Strojovny		1,381,395

						A.1.4.4.4.01: Strojovny		1,381,395

						A.1.4.4.05: Rozvod potrubí		3,203,829

						A.1.4.4.5.01: Potrubí v podlaze nebo ve stěně		597,558

						A.1.4.4.5.02: Potrubí pod stropem a ve strojovně		2,606,271

						A.1.4.4.06: Armatury		1,552,322

						A.1.4.4.6.01: Armatury		706,622

						A.1.4.4.6.02: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (1,8 až 2,0 kW) - 2x komplet		49,793

						A.1.4.4.6.03: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (2,8 kW) - 1x komplet		32,981

						A.1.4.4.6.04: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (3,1 až 4,2 kW) - 6x komplet		197,887

						A.1.4.4.6.05: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (4,8 až 6,1 kW) - 4x komplet		131,077

						A.1.4.4.6.06: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (7,7 až 9,2 kW) - 3x komplet		100,028

						A.1.4.4.6.07: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (17,1kW) - 1x komplet		36,972

						A.1.4.4.6.08: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (23,7 kW) - 1x komplet		38,953

						A.1.4.4.6.09: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: ( 38 kW) - 1x komplet		42,068

						A.1.4.4.6.10: REGULAČNÍ UZLY CLONY		106,437

						A.1.4.4.6.11: REGULAČNÍ UZLY PŘED ROZDĚLOVAČEM PDL VYTÁPĚNÍ		109,504

						A.1.4.4.07: Otopné plochy		2,340,732

						A.1.4.4.7.01: Podlahové vytápění		1,012,886

						A.1.4.4.7.02: Desková otopná tělesa		640,236

						A.1.4.4.7.03: Trubková otopná tělesa		14,281

						A.1.4.4.7.04: Vertikální desková otopná tělesa		119,758

						A.1.4.4.7.05: Elektrické přímotopy		46,628

						A.1.4.4.7.06: Cirkulační vytápěcí jednotky		136,605

						A.1.4.4.7.07: Termostatické hlavice, připojovací šroubení		370,336

						A.1.4.4.08: Konstrukce zámečnické		40,901

						A.1.4.4.8.01: Konstrukce zámečnické		40,901

						A.1.4.4.09: Nátěry		79,658

						A.1.4.4.9.01: Nátěry		79,658

						A.1.4.4.10: Ostatní položky		817,368

						A.1.4.4.10.01: Ostatní položky		817,368

						A.1.4.05: Vytápění a chlazení - část chlazení		18,366,381

						A.1.4.5.01: Izolace tepelné		2,911,067

						A.1.4.5.1.01: Izolace tepelné		2,911,067

						A.1.4.5.02: Zdroj chladu		1,974,550

						A.1.4.5.2.02: Zdroj chladu		1,974,550

						A.1.4.5.03: Strojovny		1,290,510

						A.1.4.5.3.03: Strojovny		1,290,510

						A.1.4.5.04: Rozvod potrubí		4,120,486

						A.1.4.5.4.04: Rozvod potrubí		4,120,486

						A.1.4.5.05: Armatury		2,150,219

						A.1.4.5.5.05: Armatury		31,547

						A.1.4.5.5.06: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 3.001: (3,3kW)		18,547

						A.1.4.5.5.07: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 9.001: (12,5kW)		20,718

						A.1.4.5.5.08: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 15.001: (6,1kW)		18,547

						A.1.4.5.5.09: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 18.001: (8,6kW)		20,718

						A.1.4.5.5.10: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 19.001: (41,8kW)		48,755

						A.1.4.5.5.11: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 20.001: (5,8kW)		18,547

						A.1.4.5.5.12: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 21.001: (13,1kW)		20,277

						A.1.4.5.5.13: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 22.001: (21,3kW)		31,706

						A.1.4.5.5.14: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 23.001: (6,7kW)		18,547

						A.1.4.5.5.15: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.002: (2,0kW)-11ks		155,561

						A.1.4.5.5.16: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.002 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (2,0kW)-6ks		93,106

						A.1.4.5.5.17: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.003: (3,6kW)-7ks		101,244

						A.1.4.5.5.18: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.003: (3,6kW)-16ks		231,415

						A.1.4.5.5.19: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.003 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (3,6kW)-9ks		119,509

						A.1.4.5.5.20: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.005: (7,0-7,5kW)-3ks		48,792

						A.1.4.5.5.21: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.005 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (7,0-7,5kW)-2ks		34,620

						A.1.4.5.5.22: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.006: (10kW)-3ks		49,389

						A.1.4.5.5.23: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.006 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (10kW)-2ks		35,144

						A.1.4.5.5.24: BYPASSY		25,993

						A.1.4.5.5.25: Armatury - všechny armatury budou min. PN 16		1,007,540

						A.1.4.5.06: Konstrukce zámečnické		2,295,865

						A.1.4.5.6.01: Konstrukce zámečnické		2,295,865

						A.1.4.5.07: Nátěry		424,941

						A.1.4.5.7.01: Nátěry		424,941

						A.1.4.5.08: Ostatní položky		3,198,744

						A.1.4.5.8.01: Ostatní položky		3,198,744

						A.1.4.07: Silnoproudá elektrotechnika		21,555,863

						A.1.4.7.01: Vnitřní elektroinstalace		18,090,370

						A.1.4.7.1.01: Dodávky		5,708,243

						A.1.4.7.1.02: Osvětlení		6,274,056

						A.1.4.7.1.03: Nouzové osvětlení		1,356,783

						A.1.4.7.1.04: Zásuvky a technologie		2,765,736

						A.1.4.7.1.05: Žaluzie		40,045

						A.1.4.7.1.06: Kabelový nosný systém		1,554,419

						A.1.4.7.1.07: Ostatní		391,088

						A.1.4.7.02: Fotovoltaika		3,165,160

						A.1.4.7.2.01: Fotovoltaika		3,165,160

						A.1.4.7.03: Bleskovod a uzemnění		300,333

						A.1.4.7.3.01: Bleskovod a uzemnění		285,182

						A.1.4.7.3.02: Osatní		15,151

						A.1.4.08: Slaboproudá elektrotechnika		9,786,904

						A.1.4.8.01: Strukturovaná kabeláž		4,300,632

						A.1.4.8.1.01: Rack 1		169,569

						A.1.4.8.1.02: Rack 2		150,591

						A.1.4.8.1.03: Rack 3		229,282

						A.1.4.8.1.04: Rack 4		115,233

						A.1.4.8.1.05: RACK-DEP		364,859

						A.1.4.8.1.06: Vjezd		19,498

						A.1.4.8.1.07: Rozvody		3,015,714

						A.1.4.8.1.08: Ostatní		235,886

						A.1.4.8.02: Uzavřený televizní okruh		711,456

						A.1.4.8.2.01: Technologie		678,904

						A.1.4.8.2.02: Ostatní		32,552

						A.1.4.8.03: Elektronická kontrola vstupu		1,806,776

						A.1.4.8.3.01: Technologie		1,345,341

						A.1.4.8.3.02: Rozvody		189,673

						A.1.4.8.3.03: Ostatní		271,762

						A.1.4.8.04: Nouzové volání		142,102

						A.1.4.8.4.01: Technologie		97,988

						A.1.4.8.4.02: Rozvody		34,307

						A.1.4.8.4.03: Ostatní		9,807

						A.1.4.8.05: Elektrická požární signalizace		2,292,421

						A.1.4.8.5.01: Technologie		1,294,637

						A.1.4.8.5.02: Rozvody		888,033

						A.1.4.8.5.03: Ostatní		109,750

						A.1.4.8.06: Domácí telefon		84,978

						A.1.4.8.6.01: Technologie		56,051

						A.1.4.8.6.02: Rozvody		18,695

						A.1.4.8.6.03: Ostatní		10,232

						A.1.4.8.07: Poplachový zabezpečovací systém		448,538

						A.1.4.8.7.01: Technologie		200,499

						A.1.4.8.7.02: Rozvody		204,303

						A.1.4.8.7.03: Ostatní		43,736

						A.1.4.8.08: Specifikace IBM Storwize		– 0

						A.1.4.8.8.01: Hardware		– 0

						A.1.4.8.8.02: Software		– 0

						A.1.4.09: Měření a regulace		5,090,280

						A.1.4.9.01: Měření a regulace		5,066,524

						A.1.4.9.1.01: Dodávky		1,261,004

						A.1.4.9.1.02: Zdroj chlazení		192,425

						A.1.4.9.1.03: Zrdoj tepla		166,243

						A.1.4.9.1.04: Rozdělovače topení		61,306

						A.1.4.9.1.05: Prostorová IRC regulace topení/chlazení		651,275

						A.1.4.9.1.06: Regulace VZT jednotek		962,995

						A.1.4.9.1.07: Ostatní položky a prvky mar MaR		427,331

						A.1.4.9.1.08: Kabelový nosný systém		1,170,452

						A.1.4.9.1.09: SW vybavení a integrace		173,494

						A.1.4.9.02: Ostatní		23,756

						A.1.4.9.2.01: Ostatní		23,756

						A.1.4.99: Přesun hmot		3,074,310

						A.1.4.99.01: Přesun hmot		3,074,310

						A.1.4.99.1.01: Přesun hmot		3,074,310

						A.1.5: Technické a technologické zařízení		4,309,582

						A.1.5.01: Technické a technologické zařízení		4,309,582

						A.1.5.1.01: Výtahy		4,309,582

						A.1.5.1.1.01: Výtahy		4,309,582

						A.1.99: Ostatní		859,403

						A.1.99.01: Ostatní		859,403

						009: Ostatní konstrukce a práce		811,648

						0094: Lešení a stavební výtahy		478,002

						0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		333,646

						784: Malby		47,755

						784.: Malby		47,755

						B.1: Plochy a úpravy území		10,456,390

						D.2.01: Příjezdové komunikace a chodníky		3,539,892

						B.2.01: Příjezdové komunikace a chodníky		3,539,892

						001: Zemní práce		43,404

						001.: Zemní práce		43,404

						002: Základy		23,482

						0021: Úprava podloží a základové spáry		23,482

						003: Svislé konstrukce		22,267

						0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky		22,267

						005: Komunikace		3,291,404

						0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		2,244,815

						0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné		372,094

						0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot		123,106

						0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné		551,389

						006: Úpravy povrchu		25,779

						0063: Podlahy a podlahové konstrukce		25,779

						009: Ostatní konstrukce a práce		133,557

						0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		133,557

						D.2.02: Hrubé terénní úpravy		1,090,332

						D.2.02: Hrubé terénní úpravy		1,090,332

						001: Zemní práce		641,334

						001.: Zemní práce		641,334

						009: Ostatní konstrukce a práce		4,487

						0096: Bourání konstrukcí		4,487

						099: Přesun hmot HSV		444,511

						099.: Přesun hmot HSV		444,511

						D.2.03: Vodovod		380,941

						D.2.03.01: Přeložka areálového vodovodu		344,078

						D.2.03.1.01: Zemní práce		123,583

						D.2.03.1.1.01: Zemní práce		123,583

						D.2.03.1.02: Vodorovné konstrukce		5,614

						D.2.03.1.2.01: Vodorovné konstrukce		5,614

						D.2.03.1.03: Pozemní komunikace		8,024

						D.2.03.1.3.01: Pozemní komunikace		8,024

						D.2.03.1.04: Trubní vedení		188,730

						D.2.03.1.4.01: Trubní vedení		188,730

						D.2.03.1.05: Dokončující konstrukce a práce		18,127

						D.2.03.1.5.01: Dokončující konstrukce a práce		18,127

						D.2.03.02: Přípojka vodovodu		36,863

						D.2.03.2.01: Zemní práce		26,417

						D.2.03.2.1.01: Zemní práce		26,417

						D.2.03.2.02: Vodorovné konstrukce		784

						D.2.03.2.2.01: Vodorovné konstrukce		784

						D.2.03.2.03: Trubní vedení		9,662

						D.2.03.2.3.01: Trubní vedení		9,662

						D.2.05: Kanalizace		2,051,617

						D.2.5.01: Přípojka splaškové kanalizace		304,037

						D.2.5.1.01: Zemní práce		256,935

						D.2.5.1.1.01: Zemní práce		256,935

						D.2.5.1.02: Vodorovné konstrukce		3,798

						D.2.5.1.2.01: Vodorovné konstrukce		3,798

						D.2.5.1.03: Pozemní komunikace		1,819

						D.2.5.1.3.01: Pozemní komunikace		1,819

						D.2.5.1.04: Trubní vedení		37,315

						D.2.5.1.4.01: Trubní vedení		37,315

						D.2.5.1.05: Dokončující konstrukce a práce		4,171

						D.2.5.1.5.01: Dokončující konstrukce a práce		4,171

						D.2.5.02: Retenční nádrž		505,155

						D.2.5.2.01: Zemní práce		154,256

						D.2.5.2.1.01: Zemní práce		154,256

						D.2.5.2.02: Svislé konstrukce		303,325

						D.2.5.2.2.01: Svislé konstrukce		303,325

						D.2.5.2.03: Vodorovné konstrukce		43,790

						D.2.5.2.3.01: Vodorovné konstrukce		43,790

						D.2.5.2.04: Pozemní komunikace		3,784

						D.2.5.2.4.01: Pozemní komunikace		3,784

						D.2.5.03: Přípojka z RN		447,864

						D.2.5.3.01: Zemní práce		373,802

						D.2.5.3.1.01: Zemní práce		373,802

						D.2.5.3.02: Vodorovné konstrukce		6,887

						D.2.5.3.2.01: Vodorovné konstrukce		6,887

						D.2.5.3.03: Pozemní komunikace		2,164

						D.2.5.3.3.01: Pozemní komunikace		2,164

						D.2.5.3.04: Trubní vedení		65,011

						D.2.5.3.4.01: Trubní vedení		65,011

						D.2.5.04: Napojení objektu na RN a vypouštění RN		196,769

						D.2.5.4.01: Zemní práce		149,475

						D.2.5.4.1.01: Zemní práce		149,475

						D.2.5.4.02: Vodorovné konstrukce		4,106

						D.2.5.4.2.01: Vodorovné konstrukce		4,106

						D.2.5.4.03: Pozemní komunikace		1,090

						D.2.5.4.3.01: Pozemní komunikace		1,090

						D.2.5.4.04: Trubní vedení		42,099

						D.2.5.4.4.01: Trubní vedení		42,099

						D.2.5.05: Vsakování		46,742

						D.2.5.5.01: Zemní práce		10,014

						D.2.5.5.1.01: Zemní práce		10,014

						D.2.5.5.02: Úprava podloží		9,086

						D.2.5.5.2.01: Úprava podloží		9,086

						D.2.5.5.03: Trubní vedení		27,643

						D.2.5.5.3.01: Trubní vedení		27,643

						D.2.5.06: Odvodnění komunikace		551,049

						D.2.5.6.01: Zemní práce		328,520

						D.2.5.6.1.01: Zemní práce		328,520

						D.2.5.6.02: Vodorovné konstrukce		39,093

						D.2.5.6.2.01: Vodorovné konstrukce		39,093

						D.2.5.6.03: Trubní vedení		183,436

						D.2.5.6.3.01: Trubní vedení		183,436

						D.2.10: Areálové rozvody plynu		533,712

						D.2.10.01: Přeložka areál. STL plynovodu		466,051

						D.2.10.1.01: Zemní práce		187,478

						D.2.10.1.1.01: Zemní práce		187,478

						D.2.10.1.02: Vodorovné konstrukce		7,750

						D.2.10.1.2.01: Vodorovné konstrukce		7,750

						D.2.10.1.03: Trubní vedení		7,000

						D.2.10.1.3.01: Trubní vedení		7,000

						D.2.10.1.05: Potrubí plynovodní		263,823

						D.2.10.1.5.01: Potrubí plynovodní		263,823

						D.2.10.02: Přípojka STL plynovodu		67,662

						D.2.10.2.01: Zemní práce		12,802

						D.2.10.2.1.01: Zemní práce		12,802

						D.2.10.2.02: Vodorovné konstrukce		851

						D.2.10.2.2.01: Vodorovné konstrukce		851

						D.2.10.2.03: Trubní vedení		1,011

						D.2.10.2.3.01: Trubní vedení		1,011

						D.2.10.2.05: Potrubí plynovodní		52,997

						D.2.10.2.5.01: Potrubí plynovodní		52,997

						D.2.12: Venkovní rozvody elektro		1,613,290

						D.2.12.01: Elektroinstalace silnoproud		1,031,360

						D.2.12.1.01: Přeložka kabelů NN		140,809

						D.2.12.1.1.01: Elektromontáže		140,809

						D.2.12.1.02: Připojení DA		209,708

						D.2.12.1.2.01: Elektromontáže		209,708

						D.2.12.1.03: Oddíl venkovního osvětlení		680,843

						D.2.12.1.3.01: Elektromontáže		680,843

						D.2.12.02: Elektroinstalace slaboproud		581,930

						D.2.12.2.01: Areálové rozvody		581,930

						D.2.12.2.1.01: Rozvody		501,555

						D.2.12.2.1.02: Ostatní		80,375

						D.2.16: Sadové úpravy		85,932

						D.2.16: Sadové úpravy		763,943

						001: Zemní práce		763,943

						001.: Zemní práce		763,943

						D.2.18: Odlučovač tuků a tuková kanalizace		137,778

						D.2.18.01: Odlučovač tuků a tuková kanalizace		137,778

						D.2.18.1.01: Zemní práce		48,970

						D.2.18.1.1.01: Zemní práce		48,970

						D.2.18.1.02: Vodorovné konstrukce		2,925

						D.2.18.1.2.01: Vodorovné konstrukce		2,925

						D.2.18.1.03: Trubní vedení		85,882

						D.2.18.1.3.01: Trubní vedení		85,882

						D.2.99: Přesun hmot		344,884

						D.2.99.1: Přesun hmot		344,884

						D.1.99.1.01: Přesun hmot		344,884

						D.1.99.1.1.01: Přesun hmot		344,884

						VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		3,653,512

						A.99.01: Vedlejší rozpočtové náklady		3,653,512

						A.99.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady		3,653,512

						A.99.1.1.00: POPISOVÁ POLOŽKA		8,768

						A.99.1.1.0.01: POPISOVÁ POLOŽKA		8,768

						A.99.1.1.01: Projektové, průzkumné a geodetické práce		231,256

						A.99.1.1.1.01: Projektové, průzkumné a geodetické práce		231,256

						A.99.1.1.02: Inženýrská činnost		63,568

						A.99.1.1.2.01: Inženýrská činnost		26,304

						A.99.1.1.03: Zařízení staveniště		2,291,184

						A.99.1.1.3.01: Zřízení a provoz staveniště		1,195,184

						A.99.1.1.3.02: Zařízení, nástroje a vozidla		1,096,000

						A.99.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce		1,058,736

						A.99.1.1.4.01: Dočasná a provizorní opatření		92,064

						A.99.1.1.4.02: Ostatní práce		966,672

		0				Celkem (bez DPH)		263,339,649

						DPH 21%		55,301,326

		0				0		– 0

		0				0		– 0

						Celkem (včetně DPH)		318,640,975
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Zakazka

		

		Poř.		Kód		Alter. kód RV		Popis		Popis pokračování		MJ		Výměra bez ztr.		Ztratné		Výměra		Jedn. cena		Cena		Cen. soustava

								S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6														244,375,825

								A.1: SO_01														230,523,612

								A.1.1: Architektonické a stavebně technické řešení														73,285,484

								A.1.1.01: Zemní práce														3,126,688

								001: Zemní práce														2,785,183

								001.: Zemní práce														2,785,183

		1.		151711111				Osazení zápor ocelových dl do 8 m				m		188.5		– 0		188.500		933		175,816		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ PAŽENÍM										–  0

				0				29*6,5										188.500

		2.		13010760				ocel profilová IPE 300 jakost 11 375				t		7.955		– 0		7.955		25,350		201,655		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				188,5*42,2/1000										7.955

		3.		151712111				Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení				m		30.0		– 0		30.000		5,388		161,648		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				12*2,5										30.000

		4.		151721112				Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním				m2		221.573		– 0		221.573		691		153,114		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				4,32*51,29										221.573

		5.		153821121.ZP				Osazení kotvy pramencové				m		120.0		– 0		120.000		5,465		655,848		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ PAŽENÍM										–  0

				0				12*10										120.000

		6.		153822121.ZP				Napnutí pramencových kotev				kus		12.0		– 0		12.000		23,915		286,986		odvozeno ÚRS

		7.		XSS.023				Kotva pramencová xLp 15,7 mm, dl 10 m (kořen 5 m)				m		120.0		– 0		120.000		3,354		402,451		vlastní

		8.		XSS.024				Zabetonování kořene zápory, beton C 8/10				kus		29.0		– 0		29.000		986		28,606		vlastní

		9.		131101104				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3				m3		13,606.742		– 0		13,606.742		34		459,089		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Figura -5,100										–  0

				0				2,297										2.297

				0				Figura -5,100										–  0

				0				1,719										1.719

				0				Figura -6,600										–  0

				0				10,707										10.707

				0				Figura -5,650										–  0

				0				17,516										17.516

				0				Figura -5,650										–  0

				0				22,393										22.393

				0				Figura -5,395										–  0

				0				4,459										4.459

				0				Figura -5,495										–  0

				0				5,661										5.661

				0				Figura -7,650										–  0

				0				39,333										39.333

				0				0,428										0.428

				0				Figura -6,900										–  0

				0				20,491										20.491

				0				Figura -6,495										–  0

				0				26,647										26.647

				0				Figura -6,290										–  0

				0				17,355										17.355

				0				Figura -5,990										–  0

				0				12,435										12.435

				0				Figura -5,935										–  0

				0				10,484										10.484

				0				Hloubení jámy SO 101										–  0

				0				7190,766										7,190.766

				0				Svahy SO 101										–  0

				0				318,602										318.602

				0				24,411										24.411

				0				15,612										15.612

				0				6,337										6.337

				0				515,617										515.617

				0				533,974										533.974

				0				36,055										36.055

				0				3,353										3.353

				0				5,843										5.843

				0				35,416										35.416

				0				34,634										34.634

				0				3,586										3.586

				0				5,896										5.896

				0				34,538										34.538

				0				Figura -5,700										–  0

				0				16,793										16.793

				0				Hloubení jámy SO 102										–  0

				0				3133,642										3,133.642

				0				67,93										67.930

				0				Svahy SO 102										–  0

				0				251,919										251.919

				0				255,958										255.958

				0				47,252										47.252

				0				142,346										142.346

				0				30,984										30.984

				0				9,382										9.382

				0				574,927										574.927

				0				119,044										119.044

		10.		131103102				Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2				m3		89.191		– 0		89.191		303		27,055		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Figury nad piloty										–  0

				0				14,47										14.470

				0				Figura -5,100										–  0

				0				0,25*4,41										1.103

				0				Figura -6,6										–  0

				0				0,25*3,94										0.985

				0				Figury nad piloty										–  0

				0				10,46										10.460

				0				36,005										36.005

				0				1,488										1.488

				0				1,47										1.470

				0				Figury										–  0

				0				0,25*(4,41+21,08+4,6+4,59+5,8+6,75+4,6+4,6+5,17+24,5+6,74)										23.210

		11.		162701105				POPISOVÁ POLOŽKA_Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				13606,742-2236,223										11,370.519

		12.		162701159				POPISOVÁ POLOŽKA_Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m				m3												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				11370,519*10										113,705.190

		13.		171201211				POPISOVÁ POLOŽKA_Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				11370,519*1,7										19,329.882

		14.		162301101				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		2,236.223		– 0		2,236.223		45		99,745		ÚRS 2019-I

		15.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		2,236.223		– 0		2,236.223		60		133,168		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO 102										–  0

				0				378,752										378.752

				0				214,902										214.902

				0				142,718										142.718

				0				130,841										130.841

				0				474,996										474.996

				0				SO 101										–  0

				0				213,01										213.010

				0				41,164										41.164

				0				55,913										55.913

				0				124,668										124.668

				0				364,634										364.634

				0				Zásyp u figur										–  0

				0				4,482										4.482

				0				10,89										10.890

				0				61,703										61.703

				0				8,19										8.190

				0				4,68										4.680

				0				4,68										4.680

								002: Základy														341,506

								0022: Vrty														341,506

		16.		226112213.ZP				Vrty pro záporu záporového pažení D do 650 mm				m		188.5		– 0		188.500		1,812		341,506		odvozeno ÚRS

								A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace														10,976,165

								003: Svislé konstrukce														1,339,055

								0031: Zdi pozemních staveb														346,690

		17.		311272111.ZP		W01		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 250 mm				m2		145.9		– 0		145.900		1,024		149,333		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 13,59										13.590

				0				Č.P.: 1.NP; 6,23										6.230

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 126,08										126.080

		18.		311272111.ZS		W20		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 200 mm				m2		26.33		– 0		26.330		1,024		26,949		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 26,33										26.330

		19.		P/01				Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/1250, další specifikace viz výpis překladů				ks		4.0		– 0		4.000		801		3,205		vlastní

		20.		P/02				Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/1500, další specifikace viz výpis překladů				ks		22.0		– 0		22.000		924		20,326		vlastní

		21.		P/03				Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/1750, další specifikace viz výpis překladů				ks		2.0		– 0		2.000		1,078		2,157		vlastní

		22.		P/04				Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/2000, další specifikace viz výpis překladů				ks		9.0		– 0		9.000		1,233		11,097		vlastní

		23.		P/05				Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/2500, další specifikace viz výpis překladů				ks		5.0		– 0		5.000		1,541		7,705		vlastní

		24.		P/06				Nosný pórobetonový překlad, rozměr (mm) 250/249/1250, další specifikace viz výpis překladů				ks		4.0		– 0		4.000		2,187		8,746		vlastní

		25.		P/07				Nosný pórobetonový překlad, rozměr (mm) 250/249/1500, další specifikace viz výpis překladů				ks		3.0		– 0		3.000		2,524		7,572		vlastní

		26.		P/08				Nosný pórobetonový překlad, rozměr (mm) 250/249/2000, další specifikace viz výpis překladů				ks		2.0		– 0		2.000		3,366		6,732		vlastní

		27.		P/09				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 2700, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		8,942		8,942		vlastní

		28.		P/10				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 2600, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		8,611		8,611		vlastní

		29.		P/11				Nosný pórobetonový překlad, rozměr (mm) 250/249/1750, další specifikace viz výpis překladů				ks		7.0		– 0		7.000		2,944		20,607		vlastní

		30.		P/12				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 1800, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		5,961		5,961		vlastní

		31.		P/13				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 3700, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		12,254		12,254		vlastní

		32.		P/14				Nosný pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/2400, další specifikace viz výpis překladů				ks		2.0		– 0		2.000		1,282		2,565		vlastní

		33.		P/15				ŽB překlad, rozměr (mm) 350/249/4400, další specifikace viz výpis překladů				ks		2.0		– 0		2.000		2,319		4,638		vlastní

		34.		P/16				ŽB překlad, rozměr (mm) 350/249/3100, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		2,199		2,199		vlastní

		35.		P/17				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 2100, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		6,955		6,955		vlastní

		36.		P/18				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 4000 mm, další specifikace viz výpis překladů				ks		1.0		– 0		1.000		13,247		13,247		vlastní

		37.		P/19				Překlad tvořen ocel.nosníkem (2ks) , rozměr (mm) délka 850, další specifikace viz výpis překladů				ks		6.0		– 0		6.000		2,815		16,890		vlastní

								0034: Stěny a příčky														992,365

		38.		342272245.ZP		W02		Příčka z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm				m2		1,270.47		– 0		1,270.470		755		958,753		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 459,23										459.230

				0				Č.P.: 1.NP; 254,35										254.350

				0				Č.P.: 2.NP; 168,07										168.070

				0				Č.P.: 3.NP; 170,22										170.220

				0				Č.P.: 4.NP; 111,87										111.870

				0				Č.P.: 5.NP; 10,99										10.990

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 95,74										95.740

		39.		342272215.ZP		W21		Příčka z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm				m2		12.11		– 0		12.110		449		5,437		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 2,52										2.520

				0				Č.P.: 1.NP; 4,97										4.970

				0				Č.P.: 2.NP; 2,31										2.310

				0				Č.P.: 3.NP; 2,31										2.310

		40.		342271531.ZP		W22		Příčka z vápenopískových tvárnic tl 150 mm na tenkovrstvou maltu				m2		34.35		– 0		34.350		820		28,176		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 34,35										34.350

								004: Vodorovné konstrukce														16,430

								0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků														16,430

		41.		452921112.ZP				Osazení základů na střeše z prefabrikovaných dílců hmotnosti nad 200 do 1000 kg				kus		10.0		– 0		10.000		622		6,224		odvozeno ÚRS

		42.		452921112.ZC				Osazení základů na střeše z prefabrikovaných dílců hmotnosti nad přes 1000 kg				kus		1.0		– 0		1.000		622		622		odvozeno ÚRS

		43.		XSS.014				ŽB základ pod tepelným čerpadlem 1400/1400/120				kus		4.0		– 0		4.000		773		3,091		vlastní

		44.		XSS.015				ŽB základ pod chladiče 2900/300/120				kus		4.0		– 0		4.000		343		1,372		vlastní

		45.		XSS.016				ŽB základ pod chladiče 11500/300/120				kus		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		46.		XSS.017				ŽB základ pod VZT jednotku 3200/1900/120				kus		1.0		– 0		1.000		2,398		2,398		vlastní

								006: Úpravy povrchu														4,034,735

								0061: Úprava povrchů vnitřní														3,171,801

		47.		XSS.009		S01/A		Pohledová interiérová ekologická minerální stěrka na vápenném základě s mramorovou moučkou - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		171.45		– 0		171.450		712		122,141		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10a; 21,64										21.640

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15a; 16,67										16.670

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15b; 16,53										16.530

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.07; 19,55										19.550

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.08; 19,52										19.520

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.10; 19,58										19.580

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.13; 25,92										25.920

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.15; 15,71										15.710

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.06; 16,33										16.330

		48.		XSS.010		S02/A		Pohledová organická omítka se škrábanou strukturou, vzhled pohledového betonu - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		12.28		– 0		12.280		877		10,767		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				strop u podhledů										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 1,43										1.430

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02a; 4,182										4.182

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.02; 3,8875										3.888

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.06; 2,7805										2.781

		49.		XSS.012				Uzavírací nátěr stěn				m2		185.556		– 0		185.556		55		10,250		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 24,196										24.196

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.05; 19,8										19.800

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 27,45										27.450

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.05; 19,88										19.880

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 26,17										26.170

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.05; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 26,17										26.170

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.05; 20,59										20.590

		50.		XSS.011				Uzavírací nátěr stropu				m2		3,949.15		– 0		3,949.150		79		313,367		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 22,59										22.590

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03a; 230,85										230.850

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03b; 31,69										31.690

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.05; 15,6										15.600

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.07; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.10; 24,44										24.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.11; 24,44										24.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12a; 13,54										13.540

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12b; 33,82										33.820

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12c; 11,53										11.530

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.13; 30,2										30.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.14; 4,05										4.050

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.15; 7,42										7.420

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.16; 23,85										23.850

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.22; 35,93										35.930

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23a; 73,89										73.890

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23b; 69,11										69.110

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23c; 33,18										33.180

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.25; 3,99										3.990

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.27; 26,73										26.730

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29a; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29b; 9,52										9.520

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.31; 17,03										17.030

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.32; 23,76										23.760

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.41; 8,92										8.920

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.42b; 16,07										16.070

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.01; 22,59										22.590

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.03; 14,73										14.730

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.05; 15,04										15.040

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.06; 23,58										23.580

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08b; 5,69										5.690

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10a; 116,9										116.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10b; 6,73										6.730

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10c; 10,94										10.940

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.13; 9,43										9.430

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.14; 9,86										9.860

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.24; 2,8										2.800

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.25; 19,56										19.560

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26a; 251,04										251.040

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.29; 8,09										8.090

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.33; 2,98										2.980

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.01; 22,59										22.590

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.03; 63,86										63.860

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04a; 17,94										17.940

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04b; 13,07										13.070

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04c; 18,91										18.910

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.05; 15,6										15.600

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.11; 1,37										1.370

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.12; 3,37										3.370

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.19; 33,17										33.170

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.20; 23,95										23.950

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.21; 33,81										33.810

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.22; 65,33										65.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23a; 47,81										47.810

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23b; 38,5										38.500

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.28; 1,33										1.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.29; 16,07										16.070

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.30; 7,13										7.130

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.31; 25,45										25.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.01; 22,06										22.060

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.04; 32,66										32.660

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.05; 15,6										15.600

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.17; 3,28										3.280

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25a; 569,79										569.790

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25b; 51,27										51.270

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.26; 8,4										8.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.28; 7,6										7.600

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.29; 54,51										54.510

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.30; 4,81										4.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.31; 79,55										79.550

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.33; 10,71										10.710

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.34; 28,53										28.530

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.36; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.37; 13,23										13.230

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.38; 17										17.000

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.39; 14,34										14.340

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.01; 22,06										22.060

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.04; 38,34										38.340

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.05; 31,2										31.200

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.11; 4,75										4.750

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.18; 33,72										33.720

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.19a; 18,62										18.620

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.20; 21,15										21.150

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.21; 107,62										107.620

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.22; 5,6										5.600

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.51; 124,42										124.420

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.52; 249,62										249.620

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.53; 241,31										241.310

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.54; 12,39										12.390

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.55; 2,97										2.970

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.56; 30,66										30.660

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.57; 27,78										27.780

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.58; 72,15										72.150

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.51; 7,98										7.980

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.56; 20,22										20.220

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.59; 73,16										73.160

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.60; 86,32										86.320

		51.		611131121.ZP1				Disperzní nátěr vnitřních stěn				m2		666.33		– 0		666.330		50		33,134		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: V.01; 137,4										137.400

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: V.02; 143,99										143.990

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: V.03; 192,47										192.470

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: V.04; 192,47										192.470

		52.		611131121.ZP				Disperzní nátěr vnitřních stropů				m2		19.51		– 0		19.510		50		970		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				výtahová šachta -Č.M.: V.01; 3,16										3.160

				0				výtahová šachta -Č.M.: V.02; 3,51										3.510

				0				výtahová šachta -Č.M.: V.03; 6,42										6.420

				0				výtahová šachta -Č.M.: V.04; 6,42										6.420

		53.		612135001.ZP				Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm				m2		7,592.138		– 0		7,592.138		121		915,308		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				pod obklady										–  0

				0				3796,069+334,61+924,478+438,86+515,298+155,744+424,753+39,625+541,514+10,97+410,217										7,592.138

		54.		612321341.ZP				Omítka štuková vnitřních stěn				m2		6,444.761		– 0		6,444.761		274		1,765,865		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 4,787										4.787

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 24,473										24.473

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.02; 80,911										80.911

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 238,355										238.355

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 4,381										4.381

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 25,795										25.795

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 14,14										14.140

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03b; 93,635										93.635

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03c; 154,958										154.958

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.05; 18										18.000

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12a; 50,049										50.049

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12b; 88,562										88.562

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12c; 45,182										45.182

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.13; 80,406										80.406

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.14; 28,09										28.090

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.15; 37,09										37.090

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.16; 50,08										50.080

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.17; 66,162										66.162

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.18; 17,328										17.328

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.19; 19,1										19.100

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.20; 22,642										22.642

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.21; 66,28										66.280

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.22; 78,655										78.655

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23a; 107,225										107.225

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23b; 127,845										127.845

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23c; 83,835										83.835

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24a; 33,77										33.770

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24b; 33,23										33.230

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 23,838										23.838

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 6,48										6.480

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 2,736										2.736

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24d; 9,457										9.457

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24d; 29,793										29.793

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24e; 21,17										21.170

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24e; 21,51										21.510

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24f; 21,6										21.600

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24f; 21,174										21.174

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24g; 33,34										33.340

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24h; 33,34										33.340

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.25; 27,806										27.806

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 3,96										3.960

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 4,752										4.752

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 4,05										4.050

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 37,696										37.696

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.27; 75,031										75.031

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 40,763										40.763

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 4,032										4.032

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 4,356										4.356

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 3,215										3.215

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.29a; 34,817										34.817

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.29b; 42,705										42.705

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 27,61										27.610

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 6,48										6.480

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 20,295										20.295

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30b; 7,316										7.316

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30b; 10,584										10.584

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 13,94										13.940

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 3,42										3.420

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.31; 56,423										56.423

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.32; 45,991										45.991

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.41; 42,063										42.063

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.42b; 55,146										55.146

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.43; 39,701										39.701

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.43; 15,399										15.399

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 24,17										24.170

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02a; 13,31										13.310

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 23,08										23.080

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 4,4										4.400

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 6,2										6.200

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02c; 70,01										70.010

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02d; 72,48										72.480

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02e; 66,34										66.340

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.03; 33,58										33.580

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.05; 17,47										17.470

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.06; 70,54										70.540

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 0										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08b; 31,67										31.670

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 14,4										14.400

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 3,55										3.550

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08d; 21,92										21.920

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08e; 26,66										26.660

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08f; 16,42										16.420

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09a; 40,81										40.810

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09b; 27										27.000

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09c; 61,4										61.400

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10a; 75,07										75.070

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10b; 35,16										35.160

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10c; 46,83										46.830

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 40,9										40.900

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 3,68										3.680

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 4,07										4.070

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 3,95										3.950

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.13; 42,22										42.220

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.14; 43,02										43.020

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.24; 21,85										21.850

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.25; 59,42										59.420

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 293,15										293.150

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 44,89										44.890

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 48,37										48.370

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 4,06										4.060

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 3,92										3.920

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 5,17										5.170

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.28; 53,98										53.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.29; 37,8										37.800

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.30; 30,24										30.240

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.31; 46,07										46.070

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.31; 5,67										5.670

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32a; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32b; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32c; 8,93										8.930

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32c; 22,52										22.520

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32d; 8,9										8.900

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32d; 24,1										24.100

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32e; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32e; 18,62										18.620

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32f; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32f; 18,76										18.760

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32g; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32h; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.33; 26,32										26.320

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34a; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34b; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34c; 8,82										8.820

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34c; 23,8										23.800

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34d; 8,82										8.820

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34d; 21,14										21.140

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34e; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34e; 18,9										18.900

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34f; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34f; 18,8										18.800

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34g; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34h; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.01; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.01; 24,13										24.130

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 46,29										46.290

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 4,4										4.400

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 7,47										7.470

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02b; 51,89										51.890

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02c; 61,59										61.590

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 87,16										87.160

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 4,08										4.080

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 15,92										15.920

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.03; 67,69										67.690

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.03; 18,04										18.040

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04a; 58,8										58.800

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04b; 44,35										44.350

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04c; 64,57										64.570

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.05; 17,28										17.280

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06a; 19,49										19.490

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06a; 15,39										15.390

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06b; 25,31										25.310

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06b; 6,95										6.950

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06c; 11,89										11.890

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06c; 28,01										28.010

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.07; 39,22										39.220

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.08; 18,32										18.320

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.10; 137,39										137.390

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.11; 15,8										15.800

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.12; 20,87										20.870

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.13; 40,83										40.830

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.14; 37,43										37.430

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15a; 82,64										82.640

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15b; 44,7										44.700

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15c; 22,35										22.350

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16a; 33,44										33.440

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16a; 7,37										7.370

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16b; 26,59										26.590

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16c; 56,94										56.940

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16c; 4,26										4.260

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.17; 18,75										18.750

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.18; 40,89										40.890

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.19; 14,56										14.560

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.19; 78,82										78.820

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.20; 59,47										59.470

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.21; 74,99										74.990

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.22; 117,83										117.830

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.23a; 140,42										140.420

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.23b; 88,55										88.550

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.24; 88,63										88.630

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.25; 93,1										93.100

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.25; 4,33										4.330

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.26; 66,55										66.550

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.26; 39,41										39.410

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27a; 41,48										41.480

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27b; 37,11										37.110

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27c; 13,55										13.550

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27d; 15,5										15.500

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27e; 16,74										16.740

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.28; 15,14										15.140

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.29; 62,78										62.780

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.30; 39,21										39.210

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.31; 74										74.000

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 24,13										24.130

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 57,56										57.560

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 4,4										4.400

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 6,2										6.200

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.03a; 188,47										188.470

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.03b; 70,63										70.630

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.04; 99,67										99.670

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.05; 17,47										17.470

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.06; 48,65										48.650

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.07; 45,14										45.140

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.08; 40,43										40.430

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.09; 58,2										58.200

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.10; 43,14										43.140

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 2,13										2.130

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 4,33										4.330

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 60,08										60.080

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.12; 22,05										22.050

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.13; 59,19										59.190

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.14; 55,46										55.460

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.15; 41,1										41.100

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.16; 15,8										15.800

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.17; 20,55										20.550

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 17,17										17.170

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 3,61										3.610

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 5,68										5.680

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 1,76										1.760

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 7,93										7.930

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.19; 37,57										37.570

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.20; 19,57										19.570

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.21; 6,87										6.870

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22a; 40,6										40.600

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22b; 26,58										26.580

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22c; 60,72										60.720

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 37,79										37.790

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 2,2										2.200

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 5,72										5.720

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 4,18										4.180

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.24; 57,01										57.010

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 598,83										598.830

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 8,02										8.020

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 68,81										68.810

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 85										85.000

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 7,74										7.740

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25b; 150,72										150.720

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25b; 29,98										29.980

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.26; 39,6										39.600

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.28; 37,26										37.260

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.29; 104,11										104.110

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.30; 29,62										29.620

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.31; 148,08										148.080

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.33; 55,58										55.580

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.34; 78,67										78.670

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 18,11										18.110

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 86,55										86.550

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 3,73										3.730

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.36; 33,53										33.530

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.37; 54,22										54.220

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.38; 57,06										57.060

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.39; 52,34										52.340

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.40; 77,09										77.090

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41a; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41b; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41c; 8,82										8.820

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41c; 23,8										23.800

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41d; 8,96										8.960

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41d; 21										21.000

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41e; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41e; 18,9										18.900

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41f; 21,3										21.300

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41f; 18,69										18.690

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41g; 30,83										30.830

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41h; 32,98										32.980

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 24,13										24.130

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 28,59										28.590

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 23,92										23.920

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 4,35										4.350

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 5,96										5.960

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.03a; 85,12										85.120

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.03b; 5,11										5.110

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.04; 107,88										107.880

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.05; 17,75										17.750

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.06; 62,1										62.100

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07a; 22,83										22.830

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 12,75										12.750

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 3,64										3.640

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 12,46										12.460

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 5,08										5.080

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 50,01										50.010

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 4,06										4.060

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 6,76										6.760

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.09; 4,26										4.260

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.09; 75,89										75.890

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.11; 34,87										34.870

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.13; 64,84										64.840

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.14a; 55,01										55.010

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.14b; 58,74										58.740

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 18,25										18.250

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 5,73										5.730

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 2,35										2.350

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 3,27										3.270

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 8,08										8.080

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.16; 48,83										48.830

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.17; 84,88										84.880

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.18; 77,04										77.040

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19a; 55,85										55.850

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19b; 50,39										50.390

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.20; 59,5										59.500

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.21; 182,41										182.410

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.22; 31,93										31.930

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.23; 100,05										100.050

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.23; 4,09										4.090

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.24; 75,5										75.500

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.25; 54,2										54.200

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.26; 22,96										22.960

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.27; 27,95										27.950

				0				SO102										–  0

				0				1.PP,č.m.: 0.51; 75,65145										75.651

				0				1.PP,č.m.: 0.51; 59,8281										59.828

				0				1.PP,č.m.: 0.52; 114,9875										114.988

				0				1.PP,č.m.: 0.53; 100,6564										100.656

				0				1.PP,č.m.: 0.53; 103,2269										103.227

				0				1.PP,č.m.: 0.54; 49,7628										49.763

				0				1.PP,č.m.: 0.55; 20,914										20.914

				0				1.PP,č.m.: 0.56; 65,913										65.913

				0				1.PP,č.m.: 0.57; 63,638										63.638

				0				1.PP,č.m.: 0.58; 74,276										74.276

				0				1.PP,č.m.: 0.58; 37,672										37.672

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.51; 39,927										39.927

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.52; 78,104										78.104

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53a; 60,081										60.081

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53b; 18,27										18.270

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53b; 11,431										11.431

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 8,033										8.033

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 21,59										21.590

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.54; 16,736										16.736

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.55; 59,921										59.921

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.56; 59,12										59.120

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.57; 16,55										16.550

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.58; 0										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.59; 98,692										98.692

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.60; 88,4										88.400

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.61; 45,188										45.188

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.62; 41,133										41.133

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.63; 41,156										41.156

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 51,049										51.049

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 0										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 0										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.65; 10,553										10.553

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.65; 22,446										22.446

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66a; 44,649										44.649

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66b; 18,349										18.349

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66b; 12,061										12.061

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 7,916										7.916

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 24,053										24.053

				0				odečet omítky pod obklady										–  0

				0				-7592,138										- 7,592.138

								0062: Úprava povrchů vnější														857,687

		55.		622531031.ZC		A1-3, A5		Organická omítka točená K 1,0, obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s konzervačním prostředkem proti řasám a plísním obsaženým v kapslích, který se postupně uvolňuje, ekvivalentní / tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd= 0,18÷0,19m - Další specifikace viz D.1.5.608_Specifikace omítek				m2		1,242.938		– 0		1,242.938		371		460,642		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1.PP, JV; 20,201										20.201

				0				1.NP, JZ; 5,27845										5.278

				0				1.NP, JZ; 18,06726										18.067

				0				1.NP, JV; 16,6692										16.669

				0				1.NP, SV; 13,3349										13.335

				0				1.NP, SV; 62,3655										62.366

				0				2.NP, JZ; 75,513										75.513

				0				2.NP, JZ; 5,60105										5.601

				0				2.NP, JZ; 32,6529										32.653

				0				2.NP, JV; 87,72375										87.724

				0				2.NP, SV; 21,4902										21.490

				0				2.NP, SV; 53,073										53.073

				0				3.NP, JZ; 54,732										54.732

				0				3.NP, JZ; 30,8504										30.850

				0				3.NP, JV; 50,62145										50.621

				0				3.NP, SV; 18,01845										18.018

				0				3.NP, SV; 54,747										54.747

				0				4.NP, JZ; 56,104										56.104

				0				4.NP, JZ; 6,94125										6.941

				0				4.NP, JZ; 13,24275										13.243

				0				4.NP, JV; 20,2046										20.205

				0				4.NP, JV; 18,40425										18.404

				0				4.NP, SV; 35,6009										35.601

				0				4.NP, SV; 76,363										76.363

				0				Terasa; 161,661405										161.661

				0				Terasa; 26,156085										26.156

				0				Terasa; 2,3839										2.384

				0				Terasa; 2,3839										2.384

				0				5.NP; 20,2273+23,9115+25,0233										69.162

				0				sokl										–  0

				0				3,18444										3.184

				0				1,5672										1.567

				0				0,8016										0.802

				0				0,27252										0.273

				0				1,52772										1.528

				0				0,08832										0.088

				0				0,25824										0.258

				0				2,01228										2.012

				0				rampa podhled										–  0

				0				123,678										123.678

		56.		622531031.ZC1		A4		Organická omítka točená K 1,0, obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s konzervačním prostředkem proti řasám a plísním obsaženým v kapslích, který se postupně uvolňuje, ekvivalentní / tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd= 0,18÷0,19m - povrchová úprava 2x přetřena fasádní barvou s technologií X-black		Další specifikace viz D.1.5.608_Specifikace omítek		m2		164.917		– 0		164.917		371		61,119		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1.NP, JV; 56,8848										56.885

				0				1.NP, SV; 3,799										3.799

				0				2.NP, SV; 6,1355										6.136

				0				3.NP, JZ; 4,294										4.294

				0				3.NP, JZ; 16,631										16.631

				0				3.NP, JV; 32,80075										32.801

				0				3.NP, SV; 7,161										7.161

				0				4.NP, JV; 10,09275										10.093

				0				4.NP, SV; 3,362										3.362

				0				Terasa; 3,344										3.344

				0				1.NP, JZ; 20,412										20.412

		57.		622531061.ZC		B1		Organická omítka točená zrnitosti 0,5 mm odstínu RAL 7047 celoplošně + drážkovaná omítka (cca 50 mm drážky + cca 50 mm spáry), obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám se zapouzdřeným ochranným / filmem. - Další specifikace viz D.1.5.608_Specifikace omítek				m2		238.915		– 0		238.915		312		74,616		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1.NP, SV; 37,125										37.125

				0				2.NP, JZ; 32,6										32.600

				0				2.NP, SV; 37,98										37.980

				0				3.NP, JZ; 33,2										33.200

				0				3.NP, SV; 33,38										33.380

				0				4.NP, JZ; 26,34										26.340

				0				4.NP, SV; 38,29										38.290

		58.		622531031.ZC2		C1-4		Organická omítka točená zrnitosti 2,0 mm odstínu 1-4, obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám se zapouzdřeným ochranným filmem. Jednotlivé plochy jsou rozděleny spárou cca 15 mm jemnozrnnou omítkou / zrnitosti 0,1 mm: Organická jemnozrnná modelační omítka. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,39 - 0,44 m - Faktor difúzního odporu µ 400 - 500		Další specifikace viz D.1.5.608_Specifikace omítek		m2		517.401		– 0		517.401		371		191,753		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				1.NP, JZ; 21,4822										21.482

				0				1.NP, SZ; 14,15183										14.152

				0				1.NP, SZ; 26,8292										26.829

				0				1.NP, SZ; 30,605										30.605

				0				1.NP, SV; 46,4996										46.500

				0				1.NP, JV; 126,80525										126.805

				0				SO101										–  0

				0				1.NP, JZ; 23,932										23.932

				0				1.NP, JZ; 8,8569										8.857

				0				1.NP, JZ; 105,1772										105.177

				0				1.NP, SV; 21,1855										21.186

				0				1.NP, SZ; 4,669										4.669

				0				1.NP, SZ; 13,3722										13.372

				0				1.NP, SZ; 8,1776										8.178

				0				1.NP, SZ; 51,31314										51.313

				0				1.NP, SZ; 14,3446										14.345

				0														–  0

		59.		622531031.ZC3		D2		Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou K 1,0 obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s konzervačním prostředkem proti řasám a plísním obsaženým v kapslích, který se postupně uvolňuje, / ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti - sd= 0,18÷0,19m (EN ISO 7783-2) Do omítkového souvrství se nanáší organická omítková hmota zrnitosti		0,1 mm:Organická jemnozrnná modelační omítka zrnitosti 0,1 mm, Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,39 - 0,44 m, Faktor difúzního odporu µ 400 - 500. Další specifikace viz D.1.5.608_Specifikace omítek		m2		187.685		– 0		187.685		371		69,557		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1.PP, SV; 123,3976										123.398

				0				1.PP, JV; 39,92625										39.926

				0				1.PP, SV; 4,16										4.160

				0				1.PP, JV; 20,201										20.201

								0063: Podlahy a podlahové konstrukce														5,246

		60.		636311122				Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm				m2		7.0		– 0		7.000		371		2,596		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pro uložení technologie na střeše										–  0

				0				7										7.000

		61.		59245601.ZP				dlažba desková betonová 500x500x50mm				m2		7.0		1.00		7.070		375		2,650		odvozeno ÚRS

								763: Konstrukce montované														2,991,468

								7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových														2,991,468

		62.		763111414.ZS		W03		SDK příčka tl 125 mm desky 2xA 12,5, s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm				m2		1,167.79		– 0		1,167.790		885		1,032,929		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 58,94										58.940

				0				Č.P.: 1.NP; 103,77										103.770

				0				Č.P.: 2.NP; 142,49										142.490

				0				Č.P.: 3.NP; 466,95										466.950

				0				Č.P.: 4.NP; 281,85										281.850

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 113,79										113.790

		63.		763111434.ZS		W03-G		SDK příčka tl 125 mm desky 2xH2 12,5  s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm				m2		909.83		– 0		909.830		1,025		932,437		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 139,51										139.510

				0				Č.P.: 1.PP; 139,27										139.270

				0				Č.P.: 1.NP; 115,71										115.710

				0				Č.P.: 1.NP; 87,98										87.980

				0				Č.P.: 2.NP; 121,84										121.840

				0				Č.P.: 2.NP; 103,76										103.760

				0				Č.P.: 3.NP; 57,94										57.940

				0				Č.P.: 3.NP; 48,73										48.730

				0				Č.P.: 4.NP; 12,83										12.830

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 52,36										52.360

				0				Č.P.: 1.NP; 29,9										29.900

		64.		763111417.ZS		W04		SDK příčka tl 150 mm desky 2xA 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm				m2		79.48		– 0		79.480		896		71,231		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 16,42										16.420

				0				Č.P.: 2.NP; 17,53										17.530

				0				Č.P.: 3.NP; 10,67										10.670

				0				Č.P.: 4.NP; 24,31										24.310

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 10,55										10.550

		65.		763111437.ZS		W04-G		SDK příčka tl 150 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm				m2		34.64		– 0		34.640		1,032		35,759		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 11,29										11.290

				0				Č.P.: 1.PP; 10,99										10.990

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 12,36										12.360

		66.		763112314.ZS		W05		SDK příčka tl 200 mm desky 2xA 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40+40 mm				m2		44.04		– 0		44.040		1,007		44,338		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 3,73										3.730

				0				Č.P.: 1.NP; 23,07										23.070

				0				Č.P.: 2.NP; 7,58										7.580

				0				Č.P.: 3.NP; 9,66										9.660

		67.		763113343.ZS		W05-G		SDK příčka tl 200 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40+40 mm				m2		152.38		– 0		152.380		1,153		175,768		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 16,93										16.930

				0				Č.P.: 1.PP; 15,9										15.900

				0				Č.P.: 1.NP; 59,09										59.090

				0				Č.P.: 1.NP; 17,44										17.440

				0				Č.P.: 2.NP; 6,57										6.570

				0				Č.P.: 3.NP; 26,21										26.210

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 10,24										10.240

		68.		763121465.ZS		W06		SDK stěna předsazená tl 75 mm desky 2xA 12,5				m2		31.77		– 0		31.770		647		20,569		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 21,13										21.130

				0				Č.P.: 1.NP; 3,6										3.600

				0				Č.P.: 2.NP; 7,04										7.040

		69.		763121465.ZS1		W06-G		SDK stěna předsazená tl 75 mm desky 2xH2 12,5				m2		38.47		– 0		38.470		647		24,907		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 19,68										19.680

				0				Č.P.: 1.NP; 18,79										18.790

		70.		763121466.ZS		W07		SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xA 12,5				m2		192.09		– 0		192.090		647		124,367		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 11,16										11.160

				0				Č.P.: 1.NP; 14,46										14.460

				0				Č.P.: 2.NP; 128,35										128.350

				0				Č.P.: 3.NP; 26,56										26.560

				0				Č.P.: 4.NP; 11,56										11.560

		71.		763121466.ZS1		W07-G		SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xH2 12,5				m2		36.23		– 0		36.230		647		23,457		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 7,23										7.230

				0				Č.P.: 2.NP; 3,55										3.550

				0				Č.P.: 3.NP; 25,45										25.450

		72.		763121467.ZS		W08		SDK stěna předsazená tl 125 mm desky 2xA 12,5				m2		69.35		– 0		69.350		647		44,900		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 15,85										15.850

				0				Č.P.: 2.NP; 18,64										18.640

				0				Č.P.: 3.NP; 21,01										21.010

				0				Č.P.: 4.NP; 13,85										13.850

		73.		763121467.ZS1		W08-G		SDK stěna předsazená tl 125 mm desky 2xH2 12,5				m2		23.64		– 0		23.640		647		15,305		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 11,72										11.720

				0				Č.P.: 2.NP; 11,92										11.920

		74.		763121463.ZS		W09		SDK stěna předsazená tl 175 mm desky 2xA 12,5				m2		45.7		– 0		45.700		647		29,588		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 17,48										17.480

				0				Č.P.: 2.NP; 14,29										14.290

				0				Č.P.: 3.NP; 13,93										13.930

		75.		763121463.ZS2		W09-G		SDK stěna předsazená tl 175 mm desky 2xH2 12,5				m2		6.3		– 0		6.300		647		4,079		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 6,3										6.300

		76.		763122411.ZP		W10		SDK stěna šachtová tl 75 mm desky 2xDF 12,5				m2		116.95		– 0		116.950		788		92,130		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 24,66										24.660

				0				Č.P.: 2.NP; 32,7										32.700

				0				Č.P.: 3.NP; 35,73										35.730

				0				Č.P.: 4.NP; 23,86										23.860

		77.		763122421.ZP		W10-G		SDK stěna šachtová tl 75 mm desky 2xH2DF 12,5				m2		77.65		– 0		77.650		892		69,261		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 29,13										29.130

				0				Č.P.: 2.NP; 9,54										9.540

				0				Č.P.: 3.NP; 30,47										30.470

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 8,51										8.510

		78.		763111411.ZS		W11-G		SDK příčka tl 100 mm desky 2xH2 12,5				m2		20.68		– 0		20.680		1,008		20,842		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 3,2										3.200

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 17,48										17.480

		79.		763111431.ZS		W12-G		SDK příčka tl 100 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40 mm				m2		15.74		– 0		15.740		1,008		15,863		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 15,74										15.740

		80.		763111414.ZS1		W13		SDK příčka tl 125 mm desky 2xA 12,5				m2		72.51		– 0		72.510		885		64,136		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 10,08										10.080

				0				Č.P.: 1.NP; 39,07										39.070

				0				Č.P.: 2.NP; 13,92										13.920

				0				Č.P.: 3.NP; 9,44										9.440

		81.		763111414.ZS2		W13-G		SDK příčka tl 125 mm desky 2xH2 12,5				m2		15.0		– 0		15.000		885		13,268		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 15										15.000

		82.		763121473.ZS		W14		SDK stěna předsazená tl 150 mm desky 2xA 12,5				m2		9.85		– 0		9.850		647		6,377		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 6,21										6.210

				0				Č.P.: 4.NP; 3,64										3.640

		83.		763121473.ZS2		W14-G		SDK stěna předsazená tl 150 mm desky 2xH2 12,5				m2		3.53		– 0		3.530		647		2,285		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 3,53										3.530

		84.		763121473.ZS1		W15-G		SDK stěna předsazená tl 200 mm desky 2xH2 12,5				m2		21.64		– 0		21.640		647		14,011		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 21,64										21.640

		85.		763113319.ZS		W16		SDK příčka tl 325 mm desky 2xA 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40+40 mm				m2		11.67		– 0		11.670		1,007		11,749		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 4.NP; 11,67										11.670

		86.		763121463.ZS1		W17		SDK stěna předsazená desky 2xDF 25 mm				m2		3.57		– 0		3.570		647		2,311		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 3,57										3.570

		87.		763121463.ZS3		W17-G		SDK stěna předsazená desky 2xH2DF 25 mm				m2		1.17		– 0		1.170		647		758		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 1,17										1.170

		88.		763113345.ZS		W18-G		SDK příčka tl 225 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40+40 mm				m2		11.55		– 0		11.550		1,153		13,323		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 5,25										5.250

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 6,3										6.300

		89.		763111417.ZS1		W19		SDK příčka tl 150 mm desky 2xA 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 60 mm				m2		47.37		– 0		47.370		896		42,453		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 4.NP; 47,37										47.370

		90.		763111437.ZS1		W19-G		SDK příčka tl 150 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 60 mm				m2		41.72		– 0		41.720		1,032		43,067		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 41,72										41.720

								781: Obklady														2,243,140

								781.: Obklady														2,243,140

		91.		781474115.ZP				Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem				m2		3,796.069		– 0		3,796.069		416		1,580,987		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				334,610+924,478+438,86+515,298+155,744+424,753+39,625+541,514+10,97+410,217										3,796.069

		92.		59761039.ZC		K01		Obklad se zvýšenou chemickou odolností - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		334.61		5.00		351.341		166		58,367		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K01G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.03; 31,8										31.800

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.25; 56,73										56.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 158,09										158.090

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 41,73										41.730

				0				K01H										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.18; 46,26										46.260

		93.		59761026.ZP		K02		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		924.478		5.00		970.702		166		161,258		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K02F										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.21; 37,679										37.679

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.22; 42,731										42.731

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23a; 56,706										56.706

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23b; 70,982										70.982

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23c; 45,91										45.910

				0				K02A										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.03; 10,93										10.930

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.19; 45,3										45.300

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.20; 33,07										33.070

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.21; 42,91										42.910

				0				K02B										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.10; 74,51										74.510

				0				K02G										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.24; 53,19										53.190

				0				K02H										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.29; 32,36										32.360

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.30; 22,9										22.900

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.31; 43,97										43.970

				0				K02C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.26; 23,13										23.130

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.28; 21,72										21.720

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.34; 46,69										46.690

				0				K02F										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.06; 33,52										33.520

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.18; 44,57										44.570

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19a; 31,28										31.280

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19b; 29,67										29.670

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.20; 32,83										32.830

				0				SO102										–  0

				0				K02I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.52; 47,92										47.920

		94.		59761026.ZP1		K03		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		438.86		5.00		460.803		166		76,551		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K03C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 258,56										258.560

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 7,68										7.680

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25b; 66,03										66.030

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25b; 28,61										28.610

				0				K03C1										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 11,08										11.080

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 2,4										2.400

				0				SO102										–  0

				0				K03I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.59; 64,5										64.500

		95.		59761026.ZP2		K04		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		515.298		5.00		541.063		166		89,884		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K04E										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24e; 15,236										15.236

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 4,59										4.590

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34c; 6,33										6.330

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34f; 15,3										15.300

				0				K04F										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24d; 6,699										6.699

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24f; 15,3										15.300

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34d; 6,33										6.330

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34e; 15,3										15.300

				0				K04I										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 1,938										1.938

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32c; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32f; 15,3										15.300

				0				K04L										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30b; 7,644										7.644

				0				K04X										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24c; 16,258										16.258

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24d; 20,476										20.476

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24e; 13,741										13.741

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24f; 13,744										13.744

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30b; 4,806										4.806

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32c; 15,57										15.570

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32d; 16,7										16.700

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32e; 11,56										11.560

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32f; 11,66										11.660

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34c; 16,49										16.490

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34d; 14,58										14.580

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34e; 11,76										11.760

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34f; 11,69										11.690

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41c; 16,49										16.490

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41d; 14,48										14.480

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41e; 18,21										18.210

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41f; 18,06										18.060

				0				K04G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32d; 6,39										6.390

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32e; 15,3										15.300

				0				K04A										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27e; 13,26										13.260

				0				K04B										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41d; 6,43										6.430

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41e; 15,3										15.300

				0				K04C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41c; 6,33										6.330

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41f; 15,3										15.300

				0				SO102										–  0

				0				K04G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53b; 14,79										14.790

				0				K04I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.65; 8,5425										8.543

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66b; 14,85375										14.854

				0				K04X										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53b; 8,92625										8.926

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.65; 17,77755										17.778

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66b; 9,43625										9.436

		96.		59761026.ZP3		K05		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		155.744		5.00		163.531		166		27,167		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K05L										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 3,87										3.870

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 2,043										2.043

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 2,2										2.200

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 3,08										3.080

				0				K05X										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 11,341										11.341

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 7,633										7.633

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 8,04										8.040

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06c; 20,06										20.060

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27d; 12,77										12.770

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.28; 8,49										8.490

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 7,04										7.040

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 6,19										6.190

				0				K05G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 2,15										2.150

				0				K05A										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27c; 11,18										11.180

				0				K05B										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06c; 8,71										8.710

				0				SO102										–  0

				0				K05G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 5,4825										5.483

				0				K05I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 5,40295										5.403

				0				K05X										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 14,19										14.190

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 15,8713										15.871

		97.		59761026.ZP4		K06		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		424.753		5.00		445.991		166		74,090		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K06E										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24a; 18,436										18.436

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24g; 18,436										18.436

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34b; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34h; 18,28										18.280

				0				K06F										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24b; 18,114										18.114

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24h; 18,436										18.436

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34a; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34g; 18,28										18.280

				0				K06L										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 15,104										15.104

				0				K06G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08d; 11,92										11.920

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32a; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32g; 18,28										18.280

				0				K06I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32b; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32h; 18,28										18.280

				0				K06A										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27a; 23,01										23.010

				0				K06B										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06a; 9,32										9.320

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06b; 4,21										4.210

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41a; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41g; 18,28										18.280

				0				K06C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41b; 18,28										18.280

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41h; 18,28										18.280

				0				SO102										–  0

				0				K06G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53a; 39,4575										39.458

				0				K06I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66a; 28,95										28.950

		98.		59761026.ZP5		K07		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		39.625		5.00		41.606		166		6,912		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K07X										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 0,55										0.550

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 1,188										1.188

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 2,363										2.363

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 0,56										0.560

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 1,089										1.089

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 1,875										1.875

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 2,18										2.180

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 0,57										0.570

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 1										1.000

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 0,57										0.570

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 0,99										0.990

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 3,06										3.060

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.31; 3,35										3.350

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 0,3										0.300

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 1,1										1.100

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 0,56										0.560

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 3,38										3.380

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 2,53										2.530

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 2,4										2.400

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 1,71										1.710

				0				K07C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 0,8										0.800

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 0,45										0.450

				0				K07C1										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 2,24										2.240

				0				K07F1										–  0

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 0,81										0.810

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 0,59										0.590

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 2,02										2.020

				0				SO102										–  0

				0				K07X										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 0,4										0.400

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 0,99										0.990

		99.		59761026.ZP6		K08		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		541.515		5.00		568.590		166		94,457		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K08A										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.43; 23,71										23.710

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.17; 12,76										12.760

				0				K08F										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.25; 15,74										15.740

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.13; 24,46										24.460

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.14; 24,95										24.950

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.24; 14,41										14.410

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.22; 18,49										18.490

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.26; 15,16										15.160

				0				K08L										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12a; 28,159										28.159

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12b; 51,159										51.159

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12c; 25,252										25.252

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.13; 48,02										48.020

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.31; 32,398										32.398

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.42b; 35,374										35.374

				0				K08G										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08f; 9,18										9.180

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.29; 21,88										21.880

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.30; 17,47										17.470

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.33; 15,18										15.180

				0				K08B										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.08; 12,14										12.140

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.11; 8,8										8.800

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.13; 23,88										23.880

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.14; 21,82										21.820

				0				K08C										–  0

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.16; 8,8										8.800

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.21; 4,16										4.160

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.30; 17,09										17.090

				0				SO102										–  0

				0				K08I										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.54; 11,0725										11.073

		100.		59761026.ZP7		K09		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		10.97		5.00		11.519		166		1,914		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K09X										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.25; 3,66										3.660

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 2,26										2.260

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.09; 2,58										2.580

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.23; 2,47										2.470

		101.		59761026.ZP8		K10		Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady				m2		410.217		5.00		430.728		166		71,555		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				K10B										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.19; 12,6										12.600

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.20; 15,697										15.697

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09c; 46,39										46.390

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16c; 41,08										41.080

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22c; 46,36										46.360

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.14b; 44,72										44.720

				0				K10A										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09a; 29,27										29.270

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.09b; 19,2										19.200

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16a; 23,87										23.870

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.16b; 18,78										18.780

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22a; 29,12										29.120

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.22b; 18,78										18.780

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.14a; 41,99										41.990

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.27; 22,36										22.360

								783: Nátěry														60,698

								783.: Nátěry														60,698

		102.		783813101.ZP				Bezprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů				m2		1,563.528		– 0		1,563.528		39		60,698		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 41,584										41.584

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 35,867										35.867

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03c; 6,996										6.996

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.04; 25,967										25.967

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.05; 41,482										41.482

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.16; 18,54										18.540

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 44,73										44.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02a; 41,39										41.390

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 126,79										126.790

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.05; 34,99										34.990

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 24,48										24.480

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.28; 6,34										6.340

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.01; 70,69										70.690

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 135,2										135.200

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.05; 49,66										49.660

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 44,01										44.010

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 120,82										120.820

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.05; 48,06										48.060

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 73,43										73.430

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 11,15										11.150

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 2,49										2.490

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 43,62										43.620

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 47,03										47.030

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.05; 100,07										100.070

				0				SO102										–  0

				0				1.PP,č.m.: 0.51; 75,65145										75.651

				0				1.PP,č.m.: 0.52; 114,9875										114.988

				0				1.PP,č.m.: 0.53; 103,2269										103.227

				0				1.PP,č.m.: 0.58; 74,276										74.276

								784: Malby														290,637

								784.: Malby														290,637

		103.		784211111.ZP		M0A		Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné, omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m				m2		2,359.373		– 0		2,359.373		37		86,396		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.02; 59,858										59.858

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 226,607										226.607

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03b; 88,936										88.936

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.14; 26,83										26.830

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.15; 35,455										35.455

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.16; 47,706										47.706

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.27; 71,618										71.618

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.29a; 33,286										33.286

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.29b; 40,845										40.845

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.32; 43,94										43.940

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.41; 40,176										40.176

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.43; 11,022										11.022

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.03; 7,01										7.010

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.03; 67,18										67.180

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04a; 58,4										58.400

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04b; 44,03										44.030

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.04c; 64,16										64.160

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.19; 13,67										13.670

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.22; 112,72										112.720

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.23a; 134,35										134.350

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.23b; 84,72										84.720

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.04; 99,03										99.030

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.24; 43,92										43.920

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.29; 98,99										98.990

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.31; 140,89										140.890

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.33; 53,09										53.090

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.04; 107,14										107.140

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.21; 174,33										174.330

				0				SO102										–  0

				0				1.PP,č.m.: 0.51; 56,01795										56.018

				0				1.PP,č.m.: 0.53; 95,0473										95.047

				0				1.PP,č.m.: 0.55; 19,798										19.798

				0				1.PP,č.m.: 0.56; 62,526										62.526

				0				1.PP,č.m.: 0.57; 60,4235										60.424

				0				1.PP,č.m.: 0.58; 35,6515										35.652

		104.		784211111.ZC2		M0B		Dvojnásobné malby otěruvzdorné, omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m světle šedá RAL 7047				m2		130.657		– 0		130.657		37		4,784		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.56; 48,139										48.139

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.60; 82,518										82.518

		105.		784211111.ZP1		M1		Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m				m2		4,782.489		– 0		4,782.489		37		175,126		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 4,732										4.732

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 24,613										24.613

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03c; 117,509										117.509

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12a; 19,626										19.626

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12b; 33,534										33.534

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.12c; 17,869										17.869

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.13; 29,036										29.036

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.17; 49,286										49.286

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.18; 12,044										12.044

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.21; 24,656										24.656

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.22; 32,208										32.208

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23a; 45,258										45.258

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23b; 50,797										50.797

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.23c; 33,89										33.890

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24a; 4,759										4.759

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24b; 4,691										4.691

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24g; 4,329										4.329

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.24h; 4,329										4.329

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.25; 10,817										10.817

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 2,585										2.585

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 2,574										2.574

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 0,844										0.844

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.26; 28,699										28.699

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 30,924										30.924

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 2,576										2.576

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 2,299										2.299

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.28; 0,625										0.625

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 3,881										3.881

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 0,81										0.810

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30a; 2,779										2.779

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 1,958										1.958

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.30c; 0,428										0.428

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.31; 21,54										21.540

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.42b; 17,304										17.304

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.43; 7,168										7.168

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 9,61										9.610

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02a; 11,25										11.250

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02c; 52,95										52.950

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02d; 54,39										54.390

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02e; 48,83										48.830

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.06; 36,53										36.530

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08b; 30,24										30.240

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 2,04										2.040

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08c; 0,45										0.450

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08d; 3,22										3.220

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08e; 19,66										19.660

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08f; 2,33										2.330

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10a; 68,43										68.430

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10b; 33,59										33.590

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.10c; 44,7										44.700

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 31,77										31.770

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 0,73										0.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 2,64										2.640

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.12; 2,11										2.110

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.13; 15,88										15.880

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.14; 16,16										16.160

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.24; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 36,86										36.860

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 2,63										2.630

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 2,1										2.100

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.27; 1,02										1.020

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.28; 41,83										41.830

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.29; 14,22										14.220

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.30; 4,11										4.110

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.31; 35,79										35.790

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.31; 1,12										1.120

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32a; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32b; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32g; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.32h; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.33; 9,95										9.950

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34a; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34b; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34g; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.34h; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.01; 9,61										9.610

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02b; 45,76										45.760

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02c; 44,49										44.490

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 53,66										53.660

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06a; 13,72										13.720

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06a; 1,95										1.950

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06b; 16,71										16.710

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.06b; 0,88										0.880

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.07; 27,29										27.290

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.08; 0,82										0.820

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.10; 28,42										28.420

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.11; 6,89										6.890

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.12; 20,71										20.710

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.13; 7,87										7.870

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.14; 7,25										7.250

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15a; 66,52										66.520

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15b; 36,56										36.560

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.15c; 15,79										15.790

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.17; 0,35										0.350

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.19; 29,83										29.830

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.20; 23,48										23.480

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.21; 28,55										28.550

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.24; 15,75										15.750

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.25; 75,22										75.220

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.26; 50,46										50.460

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27a; 5,65										5.650

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.27b; 24,48										24.480

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.28; 5,94										5.940

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.29; 27,08										27.080

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.30; 14,56										14.560

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.31; 26,81										26.810

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 9,61										9.610

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.03a; 134,65										134.650

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.03b; 52,89										52.890

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.06; 37,12										37.120

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.07; 33,65										33.650

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.08; 30,64										30.640

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.09; 44,66										44.660

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.10; 31,39										31.390

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 1,38										1.380

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 2,32										2.320

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.11; 45,15										45.150

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.12; 15,69										15.690

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.13; 43,41										43.410

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.14; 42,49										42.490

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.15; 31,17										31.170

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.16; 2,25										2.250

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.17; 14,71										14.710

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 12,15										12.150

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 0,61										0.610

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 3,68										3.680

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 0,94										0.940

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.18; 6,25										6.250

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.19; 29,09										29.090

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.20; 13,1										13.100

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.21; 0,87										0.870

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 28,64										28.640

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 1,18										1.180

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 1,13										1.130

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.23; 0,77										0.770

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 327,17										327.170

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 65,51										65.510

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25b; 81,47										81.470

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.26; 14,7										14.700

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.28; 13,88										13.880

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.30; 11,19										11.190

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.34; 28,42										28.420

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 71,23										71.230

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 0,89										0.890

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.36; 32,02										32.020

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.37; 51,82										51.820

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.38; 54,54										54.540

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.39; 50,04										50.040

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.40; 58,9										58.900

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41a; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41b; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41g; 2,58										2.580

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.41h; 4,73										4.730

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 9,61										9.610

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 24,45										24.450

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.03a; 62,61										62.610

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.03b; 1,96										1.960

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.06; 43,17										43.170

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07a; 16,26										16.260

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 1,83										1.830

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07b; 0,46										0.460

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 2,02										2.020

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.07c; 0,64										0.640

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 37,89										37.890

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 0,8										0.800

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.08; 3,62										3.620

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.09; 0,78										0.780

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.09; 57,63										57.630

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.11; 34,65										34.650

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.13; 49,44										49.440

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 13,9										13.900

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 3,71										3.710

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 1,26										1.260

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.15; 0,55										0.550

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.16; 37,32										37.320

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.17; 65,3										65.300

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.18; 28,91										28.910

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19a; 21,94										21.940

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.19b; 17,76										17.760

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.20; 23,75										23.750

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.22; 12										12.000

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.23; 82,5										82.500

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.23; 0,98										0.980

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.24; 59										59.000

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.25; 42,2										42.200

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.26; 1,11										1.110

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.54; 47,0958										47.096

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.52; 58,6408										58.641

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53a; 48,228										48.228

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 6,5025										6.503

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.53c; 17,15										17.150

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.54; 13,408										13.408

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66a; 6,624										6.624

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 1,0052										1.005

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.66c; 3,2728										3.273

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.61; 36,536										36.536

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.62; 33,1898										33.190

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.63; 33,208										33.208

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.64; 40,7456										40.746

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.55; 48,0655										48.066

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.57; 13,2098										13.210

		106.		784211111		M02/A, M02/C		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				m2		62.16		– 0		62.160		37		2,276		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				M02/A										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 3,22										3.220

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.35; 15,3										15.300

				0				M02/C										–  0

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02d; 12,56										12.560

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.26; 31,08										31.080

		107.		784211065		M02/A, M02/C		Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu				m2		62.16		– 0		62.160		13		799		ÚRS 2019-I

		108.		784211111.ZC3		M3		Malba otěruvzdorná s grafickým motivem, barva podle výkresové dokumentace				m2		227.596		– 0		227.596		37		8,334		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.01; 24,337										24.337

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 4,199										4.199

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.05; 17,9										17.900

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.01; 24,03										24.030

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 3,72										3.720

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.05; 17,37										17.370

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.01; 24										24.000

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 3,96										3.960

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.05; 17,18										17.180

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.01; 24										24.000

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 3,96										3.960

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.05; 17,37										17.370

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.01; 24										24.000

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 3,92										3.920

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.05; 17,65										17.650

		109.		784211111.ZC		M04/A		Grafické řešení vybraných stěn ve dvoraně. Malba otěruvzdornou plně kryjící barvou vhodnou na beton Barevnost bude vyvzorkována a schválena architektem. / Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		147.443		– 0		147.443		37		5,399		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP - Č.M.: 0.03a; 13,463										13.463

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.02b; 19,51										19.510

				0				Č.P.: 2.NP - Č.M.: 2.02a; 41,47										41.470

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.02; 51,44										51.440

				0				Č.P.: 4.NP - Č.M.: 4.02; 21,56										21.560

		110.		784211111.ZC1		M04/B		Grafické řešení vybraných stěn nad obkladem v provozu pekárny a mléka malba otěruvzdornou plně kryjící barvou vhodnou na betonový povrch, odolná proti opakovanému mytí / Barevnost bude vyvzorkována a schválena architektem. - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		205.43		– 0		205.430		37		7,522		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.26a; 128,43										128.430

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 71,99										71.990

				0				Č.P.: 3.NP - Č.M.: 3.25a; 5,01										5.010

								A.1.1.04: Skladby														33,424,240

								P: Skladby podlahy														9,594,692

								P01.1: Litá podlaha chemicky odolná - v NP														1,557,099

		111.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		1,226.42		– 0		1,226.420		232		284,381		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02e; 19,01										19.010

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02f; 22,57										22.570

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.03; 15,23										15.230

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.04; 22,31										22.310

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.06; 24,59										24.590

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.07; 13,67										13.670

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.15; 32,18										32.180

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16b; 15,47										15.470

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16c; 25,18										25.180

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16d; 11,35										11.350

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.18; 10,74										10.740

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.19; 64,12										64.120

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.20; 45,99										45.990

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.21; 48,45										48.450

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.22; 9,49										9.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23a; 11,68										11.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23b; 30,18										30.180

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23c; 14,56										14.560

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.24; 2,99										2.990

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.25; 19,81										19.810

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26a; 251,29										251.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26b; 6,56										6.560

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26c; 9,84										9.840

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.03; 65,05										65.050

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.10; 126,3										126.300

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.12; 3,78										3.780

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.14; 7,7										7.700

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.18; 66,92										66.920

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.19; 33,17										33.170

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.20; 24,06										24.060

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.21; 33,81										33.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25b; 51,04										51.040

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.18; 33,93										33.930

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.19a; 19,05										19.050

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.19b; 13,2										13.200

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.20; 21,15										21.150

		112.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		91.982		– 0		91.982		3,631		333,961		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 75 mm										–  0

				0				1226,42*0,075										91.982

		113.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		91.981		– 0		91.981		534		49,093		ÚRS 2019-I

		114.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		4.906		– 0		4.906		27,400		134,416		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				1226,42*0,004										4.906

		115.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		1,226.42		– 0		1,226.420		44		53,602		ÚRS 2019-I

		116.		711461103.ZP				Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií				m2		1,226.42		– 0		1,226.420		148		181,616		odvozeno ÚRS

		117.		28322033.ZP				fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm				m2		1,226.42		10.00		1,349.062		230		310,500		odvozeno ÚRS

		118.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		1,226.42		– 0		1,226.420		44		53,602		ÚRS 2019-I

		119.		713121121				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy				m2		1,226.42		– 0		1,226.420		25		30,739		ÚRS 2019-I

		120.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		1,226.42		5.00		1,287.741		97		125,188		odvozeno ÚRS

								P01.1a: Litá podlaha chemicky odolná - v NP (pekárna)														708,826

		121.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		570.34		– 0		570.340		232		132,250		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25a; 570,34										570.340

		122.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		41.064		– 0		41.064		3,631		149,095		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 72 mm										–  0

				0				570,34*0,072										41.064

		123.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		41.064		– 0		41.064		534		21,917		ÚRS 2019-I

		124.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		2.281		– 0		2.281		27,400		62,509		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				570,34*0,004										2.281

		125.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		570.34		– 0		570.340		44		24,927		ÚRS 2019-I

		126.		711461103.ZP				Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií				m2		570.34		– 0		570.340		148		84,460		odvozeno ÚRS

		127.		28322033.ZP				fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm				m2		570.34		10.00		627.374		230		144,396		odvozeno ÚRS

		128.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		570.34		– 0		570.340		44		24,927		ÚRS 2019-I

		129.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		570.34		– 0		570.340		11		6,126		ÚRS 2019-I

		130.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		570.34		5.00		598.857		97		58,218		odvozeno ÚRS

								P02.1: Epoxidová stěrka - v PP (temperovaný prostor)														1,763,261

		131.		771151012.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm				m2		916.91		– 0		916.910		192		176,152		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.02; 24,87										24.870

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03a; 262,49										262.490

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03b; 33,04										33.040

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03c; 59,79										59.790

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.04; 18,15										18.150

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.05; 4,99										4.990

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.06; 24,33										24.330

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.07; 9,89										9.890

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.08; 12,77										12.770

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.09; 12,79										12.790

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.10; 24,44										24.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.11; 24,44										24.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12a; 13,54										13.540

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12b; 34,12										34.120

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12c; 11,53										11.530

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.13; 30,2										30.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.14; 4,2										4.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.15; 7,57										7.570

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.21; 24,45										24.450

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.27; 26,95										26.950

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29a; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29b; 9,52										9.520

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.31; 17,03										17.030

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.32; 23,76										23.760

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.35; 8,71										8.710

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.37a; 19,09										19.090

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.37b; 14,92										14.920

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.38; 22,95										22.950

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.39; 31,63										31.630

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.40; 37,68										37.680

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.41; 9,14										9.140

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.42a; 10,29										10.290

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.42b; 16,36										16.360

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.43; 16,22										16.220

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.54; 8,62										8.620

		132.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		76.104		– 0		76.104		3,499		266,284		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 83 mm										–  0

				0				916,91*0,083										76.104

		133.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		76.104		– 0		76.104		267		20,310		ÚRS 2019-I

		134.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		3.668		– 0		3.668		32,846		120,469		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				916,91*0,004										3.668

		135.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		916.91		– 0		916.910		10		8,857		ÚRS 2019-I

		136.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		916.91		– 0		916.910		11		9,849		ÚRS 2019-I

		137.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		916.91		5.00		962.756		97		93,594		odvozeno ÚRS

		138.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		1,833.82		– 0		1,833.820		52		95,773		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				916,91*2										1,833.820

		139.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		1,833.82		15.00		2,108.893		162		342,079		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				916,91*2										1,833.820

		140.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		916.91		– 0		916.910		9		8,700		ÚRS 2019-I

		141.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		366.764		10.00		403.440		57		22,993		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				916,91*0,4										366.764

		142.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		916.91		– 0		916.910		313		287,194		ÚRS 2019-I

		143.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		916.91		– 0		916.910		35		31,674		ÚRS 2019-I

		144.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		916.91		– 0		916.910		200		183,461		ÚRS 2019-I

		145.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		916.91		– 0		916.910		105		95,871		ÚRS 2019-I

								P02.2: Epoxidová stěrka - v NP														498,612

		146.		771151012.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm				m2		657.33		– 0		657.330		192		126,283		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.13; 9,43										9.430

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.14; 9,86										9.860

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.29; 8,34										8.340

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02b; 11,48										11.480

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04a; 18,58										18.580

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04b; 14,1										14.100

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04c; 19,11										19.110

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.22; 36,1										36.100

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23b; 16,87										16.870

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.24; 21,7										21.700

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.04; 33,56										33.560

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.24; 18,49										18.490

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.26; 8,54										8.540

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.27; 5,25										5.250

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.28; 7,73										7.730

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.29; 55,14										55.140

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.30; 4,81										4.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.31; 80,96										80.960

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.32; 8,88										8.880

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.33; 10,71										10.710

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.34; 28,81										28.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.36; 6,28										6.280

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.37; 13,42										13.420

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.39; 14,53										14.530

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.04; 40,07										40.070

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.21; 107,98										107.980

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.22; 5,6										5.600

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.51; 1,63										1.630

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.56; 20,22										20.220

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.58; 19,15										19.150

		147.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		54.558		– 0		54.558		3,499		190,898		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 83 mm										–  0

				0				657,33*0,083										54.558

		148.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		54.558		– 0		54.558		267		14,560		ÚRS 2019-I

		149.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		2.629		– 0		2.629		32,846		86,364		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				657,33*0,004										2.629

		150.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		657.33		– 0		657.330		10		6,350		ÚRS 2019-I

		151.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		657.33		– 0		657.330		11		7,061		ÚRS 2019-I

		152.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		657.33		5.00		690.197		97		67,098		odvozeno ÚRS

								P02.3: Epoxidová stěrka - nad volným prostorem														86,651

		153.		771151012.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm				m2		113.11		– 0		113.110		192		21,730		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.22; 29,23										29.230

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23a; 48,11										48.110

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23b; 21,63										21.630

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.24; 14,14										14.140

		154.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		9.614		– 0		9.614		3,499		33,640		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 85 mm										–  0

				0				113,11*0,085										9.614

		155.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		9.614		– 0		9.614		267		2,566		ÚRS 2019-I

		156.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.452		– 0		0.452		32,846		14,861		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				113,11*0,004										0.452

		157.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		113.11		– 0		113.110		10		1,093		ÚRS 2019-I

		158.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		113.11		– 0		113.110		11		1,215		ÚRS 2019-I

		159.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		113.11		5.00		118.766		97		11,546		odvozeno ÚRS

								P02.4: Epoxidová stěrka s podlahovým vytápěním - v PP (vytápěný prostor)														435,750

		160.		771151012.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm				m2		234.25		– 0		234.250		192		45,003		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.22; 36,59										36.590

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23a; 74,4										74.400

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23b; 69,49										69.490

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23c; 33,52										33.520

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03b; 20,25										20.250

		161.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		14.758		– 0		14.758		3,631		53,582		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 63 mm										–  0

				0				234,25*0,063										14.758

		162.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		14.758		– 0		14.758		534		7,877		ÚRS 2019-I

		163.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.937		– 0		0.937		32,846		30,777		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				234,25*0,004										0.937

		164.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		234.25		– 0		234.250		11		2,516		ÚRS 2019-I

		165.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		234.25		5.00		245.963		94		23,210		odvozeno ÚRS

		166.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		468.5		– 0		468.500		52		24,468		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				234,25*2										468.500

		167.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		468.5		15.00		538.775		162		87,394		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				234,25*2										468.500

		168.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		234.25		– 0		234.250		9		2,223		ÚRS 2019-I

		169.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		93.7		10.00		103.070		57		5,874		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				234,25*0,4										93.700

		170.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		234.25		– 0		234.250		313		73,372		ÚRS 2019-I

		171.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		234.25		– 0		234.250		35		8,092		ÚRS 2019-I

		172.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		234.25		– 0		234.250		200		46,870		ÚRS 2019-I

		173.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		234.25		– 0		234.250		105		24,493		ÚRS 2019-I

								P02.5: Epoxidová stěrka - v trafostanici														74,156

		174.		631311136.ZP				Mazanina tl pres 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		9.233		– 0		9.233		3,440		31,762		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				tl. 375 mm										–  0

				0				24,62*0,375										9.233

		175.		631319013.ZP				Příplatek k mazanině tl přes 240 mm za přehlazení povrchu				m3		9.232		– 0		9.232		133		1,232		odvozeno ÚRS

		176.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.098		– 0		0.098		32,846		3,235		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				24,62*0,004										0.098

		177.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		24.62		– 0		24.620		10		238		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.16; 24,62										24.620

		178.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		24.62		– 0		24.620		11		264		ÚRS 2019-I

		179.		28376370.ZP				deska z polystyrénu XPS 4000 tl 60mm				m2		24.62		5.00		25.851		339		8,755		odvozeno ÚRS

		180.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		49.24		– 0		49.240		52		2,572		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				24,62*2										49.240

		181.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		49.24		15.00		56.626		162		9,185		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				24,62*2										49.240

		182.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		24.62		– 0		24.620		9		234		ÚRS 2019-I

		183.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		9.848		10.00		10.833		57		617		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				24,62*0,4										9.848

		184.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		24.62		– 0		24.620		313		7,711		ÚRS 2019-I

		185.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		24.62		– 0		24.620		35		850		ÚRS 2019-I

		186.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		24.62		– 0		24.620		200		4,926		ÚRS 2019-I

		187.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		24.62		– 0		24.620		105		2,574		ÚRS 2019-I

								P04.2: Vinyl s podlahovým vytápěním - v PP														124,814

		188.		771151022.ZP				Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm				m2		57.05		– 0		57.050		261		14,913		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.17; 25,99										25.990

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.18; 2,82										2.820

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.26; 14,17										14.170

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.28; 14,07										14.070

		189.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		57.05		– 0		57.050		242		13,787		ÚRS 2019-I

		190.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		3.822		– 0		3.822		3,631		13,878		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 67,5-66,5 mm										–  0

				0				57,05*0,067										3.822

		191.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		3.822		– 0		3.822		534		2,040		ÚRS 2019-I

		192.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.228		– 0		0.228		32,846		7,496		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				57,05*0,004										0.228

		193.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		57.05		– 0		57.050		11		613		ÚRS 2019-I

		194.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		57.05		5.00		59.903		94		5,653		odvozeno ÚRS

		195.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		114.1		– 0		114.100		52		5,959		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				57,05*2										114.100

		196.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		114.1		15.00		131.215		162		21,284		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				57,05*2										114.100

		197.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		57.05		– 0		57.050		9		541		ÚRS 2019-I

		198.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		22.82		10.00		25.102		57		1,431		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				57,05*0,4										22.820

		199.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		57.05		– 0		57.050		313		17,869		ÚRS 2019-I

		200.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		57.05		– 0		57.050		35		1,971		ÚRS 2019-I

		201.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		57.05		– 0		57.050		200		11,415		ÚRS 2019-I

		202.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		57.05		– 0		57.050		105		5,965		ÚRS 2019-I

								P04.3: Vinyl - v NP														1,098,513

		203.		771151022.ZP				Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm				m2		1,012.87		– 0		1,012.870		261		264,760		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.12; 14,91										14.910

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.27; 22,91										22.910

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.28; 21,04										21.040

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.31; 13										13.000

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02c; 9,9										9.900

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02c; 10,34										10.340

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02d; 19,6										19.600

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02d; 60,75										60.750

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.07; 9,57										9.570

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15a; 72,25										72.250

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15b; 26,23										26.230

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.25; 70,5										70.500

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 25,99										25.990

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.06; 13,94										13.940

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.07; 23,98										23.980

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.08; 20,83										20.830

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.09; 19,42										19.420

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.14; 18,67										18.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.15; 19,48										19.480

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.17; 3,53										3.530

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.19; 7,85										7.850

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.23; 14,9										14.900

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.35; 73,92										73.920

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03a; 9,9										9.900

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03a; 16,23										16.230

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03b; 19,6										19.600

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03b; 22,18										22.180

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.06; 31,72										31.720

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.08; 22,78										22.780

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.09; 28,66										28.660

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.13; 26,11										26.110

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.15; 7,63										7.630

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.16; 14,72										14.720

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.17; 39,59										39.590

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.23; 66,89										66.890

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.24; 30,19										30.190

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.25; 15,86										15.860

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.55; 28,51										28.510

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.61; 15,08										15.080

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.62; 11,85										11.850

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.63; 11,86										11.860

		204.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		1,012.87		– 0		1,012.870		242		244,778		ÚRS 2019-I

		205.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		88.12		– 0		88.120		3,499		308,328		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 87,5-86,5 mm										–  0

				0				1012,87*0,087										88.120

		206.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		88.12		– 0		88.120		267		23,516		ÚRS 2019-I

		207.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		4.051		– 0		4.051		32,846		133,076		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				1012,87*0,004										4.051

		208.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		1,012.87		– 0		1,012.870		10		9,784		ÚRS 2019-I

		209.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		1,012.87		– 0		1,012.870		11		10,880		ÚRS 2019-I

		210.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		1,012.87		5.00		1,063.514		97		103,390		odvozeno ÚRS

								P04.4: Vinyl s podlahovým vytápěním - v NP														141,296

		211.		771151022.ZP				Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm				m2		138.08		– 0		138.080		261		36,094		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02c; 14,47										14.470

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02d; 25,86										25.860

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03a; 53,37										53.370

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.18; 8,16										8.160

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.20; 2,7										2.700

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.40; 22,97										22.970

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.64; 10,55										10.550

		212.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		138.08		– 0		138.080		242		33,370		ÚRS 2019-I

		213.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		9.251		– 0		9.251		3,631		33,589		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 67,5-66,5 mm										–  0

				0				138,08*0,067										9.251

		214.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		9.251		– 0		9.251		534		4,938		ÚRS 2019-I

		215.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.552		– 0		0.552		32,846		18,142		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				138,08*0,004										0.552

		216.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		138.08		– 0		138.080		11		1,483		ÚRS 2019-I

		217.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		138.08		5.00		144.984		94		13,682		odvozeno ÚRS

								P04.5: Antistatické pvc - v NP														40,981

		218.		776221111.ZP				Lepení pásů z PVC disperzním lepidlem				m2		19.94		– 0		19.940		266		5,311		odvozeno ÚRS

		219.		XAH.004				Antistatické PVC (vnitřní elektrický odpor <=1·108 Ohm)				m2		19.94		– 0		19.940		710		14,162		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 17,24										17.240

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 2,7										2.700

		220.		771151022.ZP				Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm				m2		19.94		– 0		19.940		261		5,212		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.38; 17,24										17.240

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.57; 2,7										2.700

		221.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		19.94		– 0		19.940		242		4,819		ÚRS 2019-I

		222.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		1.755		– 0		1.755		3,499		6,140		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 88 mm										–  0

				0				19,94*0,088										1.755

		223.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		1.755		– 0		1.755		267		468		ÚRS 2019-I

		224.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.08		– 0		0.080		32,846		2,620		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				19,94*0,004										0.080

		225.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		19.94		– 0		19.940		11		214		ÚRS 2019-I

		226.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		19.94		5.00		20.937		97		2,035		odvozeno ÚRS

								P05.1: Keramická dlažba - v PP (chodba)														18,073

		227.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		7.98		– 0		7.980		232		1,850		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 7,98										7.980

		228.		771151014.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl do 10 mm				m2		7.98		– 0		7.980		348		2,777		odvozeno ÚRS

		229.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		0.511		– 0		0.511		3,631		1,854		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 64 mm										–  0

				0				7,98*0,064										0.511

		230.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		0.511		– 0		0.511		534		273		ÚRS 2019-I

		231.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.032		– 0		0.032		32,846		1,048		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				7,98*0,004										0.032

		232.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		7.98		– 0		7.980		10		77		ÚRS 2019-I

		233.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		7.98		– 0		7.980		11		86		ÚRS 2019-I

		234.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		7.98		5.00		8.379		97		815		odvozeno ÚRS

		235.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		15.96		– 0		15.960		52		834		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				7,98*2										15.960

		236.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		15.96		15.00		18.354		162		2,977		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				7,98*2										15.960

		237.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		7.98		– 0		7.980		9		76		ÚRS 2019-I

		238.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		3.192		10.00		3.511		57		200		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				7,98*0,4										3.192

		239.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		7.98		– 0		7.980		313		2,499		ÚRS 2019-I

		240.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		7.98		– 0		7.980		35		276		ÚRS 2019-I

		241.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		7.98		– 0		7.980		200		1,597		ÚRS 2019-I

		242.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		7.98		– 0		7.980		105		834		ÚRS 2019-I

								P05.2: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v PP (hygienické zázemí)														150,003

		243.		711113117.ZP				Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou				m2		74.29		– 0		74.290		161		11,949		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.19; 2,61										2.610

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.20; 2,73										2.730

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24a; 6,56										6.560

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24b; 6,38										6.380

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24c; 6,16										6.160

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24d; 5,88										5.880

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24e; 7,47										7.470

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24f; 7,47										7.470

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24g; 6,56										6.560

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24h; 6,56										6.560

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30a; 12,45										12.450

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30b; 1,84										1.840

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30c; 1,62										1.620

		244.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		74.29		– 0		74.290		232		17,226		ÚRS 2019-I

		245.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		3.937		– 0		3.937		3,631		14,296		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 53 mm										–  0

				0				74,29*0,053										3.937

		246.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		3.937		– 0		3.937		534		2,101		ÚRS 2019-I

		247.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.297		– 0		0.297		32,846		9,761		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				74,29*0,004										0.297

		248.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		74.29		– 0		74.290		11		798		ÚRS 2019-I

		249.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		74.29		5.00		78.005		94		7,361		odvozeno ÚRS

		250.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		148.58		– 0		148.580		52		7,760		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				74,29*2										148.580

		251.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		148.58		15.00		170.867		162		27,716		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				74,29*2										148.580

		252.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		74.29		– 0		74.290		9		705		ÚRS 2019-I

		253.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		29.716		10.00		32.688		57		1,863		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				74,29*0,4										29.716

		254.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		74.29		– 0		74.290		313		23,269		ÚRS 2019-I

		255.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		74.29		– 0		74.290		35		2,566		ÚRS 2019-I

		256.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		74.29		– 0		74.290		200		14,864		ÚRS 2019-I

		257.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		74.29		– 0		74.290		105		7,768		ÚRS 2019-I

								P05.3: Keramická dlažba - v NP (chodby, Schodiště, ošetřovna, vrátnice, senzorika)														481,863

		258.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		484.37		– 0		484.370		232		112,315		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02a; 22										22.000

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 104,62										104.620

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02a; 132,11										132.110

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 26,66										26.660

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.02; 132,51										132.510

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.02; 66,47										66.470

		259.		771151014.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl do 10 mm				m2		484.37		– 0		484.370		274		132,717		odvozeno ÚRS

		260.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		31.0		– 0		31.000		3,631		112,552		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 64 mm										–  0

				0				484,37*0,064										31.000

		261.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		31.0		– 0		31.000		534		16,546		ÚRS 2019-I

		262.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		1.937		– 0		1.937		27,400		53,087		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				484,37*0,004										1.937

		263.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		484.37		– 0		484.370		11		5,203		ÚRS 2019-I

		264.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		484.37		5.00		508.589		97		49,443		odvozeno ÚRS

								P05.5: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v NP (hygienické zázemí)														296,183

		265.		711113117.ZP				Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou				m2		355.62		– 0		355.620		161		57,199		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09a; 8,52										8.520

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09b; 4,42										4.420

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09c; 9,81										9.810

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32a; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32b; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32c; 5,71										5.710

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32d; 5,98										5.980

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32e; 7,5										7.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32f; 7,49										7.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32g; 6,49										6.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32h; 6,49										6.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.33; 3,09										3.090

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34a; 6,41										6.410

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34b; 6,41										6.410

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34c; 6,13										6.130

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34d; 5,31										5.310

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34e; 7,55										7.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34f; 7,55										7.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34g; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34h; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06a; 6,79										6.790

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06b; 7,69										7.690

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06c; 5,22										5.220

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16a; 8,49										8.490

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16b; 4,4										4.400

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16c; 9,87										9.870

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27a; 11,44										11.440

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27b; 6,24										6.240

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27c; 1,23										1.230

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27d; 1,51										1.510

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27e; 0,82										0.820

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22a; 8,49										8.490

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22b; 4,39										4.390

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22c; 9,78										9.780

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41a; 6,4										6.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41b; 6,4										6.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41c; 3,92										3.920

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41d; 3,27										3.270

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 5,24										5.240

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 5,24										5.240

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41g; 6,41										6.410

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41h; 6,41										6.410

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07a; 2,89										2.890

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07b; 1,56										1.560

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07c; 2,25										2.250

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14a; 9,77										9.770

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14b; 9,53										9.530

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.26; 2,96										2.960

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.27; 4,81										4.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41c; 2,2										2.200

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41d; 2,05										2.050

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 0,45										0.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 0,45										0.450

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53a; 20,77										20.770

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53b; 1,6										1.600

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53b; 2,4										2.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53c; 6,1										6.100

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.65; 3,27										3.270

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.65; 1,67										1.670

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66a; 11,14										11.140

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66b; 2,03										2.030

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66b; 2,18										2.180

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66c; 5,35										5.350

		266.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		355.62		– 0		355.620		232		82,461		ÚRS 2019-I

		267.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		18.848		– 0		18.848		3,631		68,432		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 53 mm										–  0

				0				355,62*0,053										18.848

		268.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		18.848		– 0		18.848		534		10,060		ÚRS 2019-I

		269.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		1.422		– 0		1.422		27,400		38,976		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				355,62*0,004										1.422

		270.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		355.62		– 0		355.620		11		3,820		ÚRS 2019-I

		271.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		355.62		5.00		373.401		94		35,236		odvozeno ÚRS

								P05.6: Keramická dlažba - v NP (sklady, ostatní)														306,651

		272.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		395.02		– 0		395.020		232		91,597		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08a; 166,39										166.390

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08b; 5,69										5.690

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08c; 1,89										1.890

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08d; 3,17										3.170

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08e; 4,7										4.700

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08f; 1,55										1.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10a; 117,3										117.300

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10b; 6,73										6.730

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10c; 10,94										10.940

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.30; 4,85										4.850

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.08; 1,91										1.910

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.11; 1,58										1.580

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.13; 7,76										7.760

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15c; 2,45										2.450

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.17; 1,78										1.780

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.28; 1,33										1.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.29; 16,63										16.630

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.30; 7,13										7.130

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.31; 25,3										25.300

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.16; 1,48										1.480

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.21; 2,41										2.410

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.54; 2,05										2.050

		273.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		29.626		– 0		29.626		3,631		107,566		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 75 mm										–  0

				0				395,02*0,075										29.626

		274.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		29.626		– 0		29.626		534		15,812		ÚRS 2019-I

		275.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		1.58		– 0		1.580		27,400		43,294		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				395,02*0,004										1.580

		276.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		395.02		– 0		395.020		10		3,816		ÚRS 2019-I

		277.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		395.02		– 0		395.020		11		4,243		ÚRS 2019-I

		278.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		395.02		5.00		414.771		97		40,322		odvozeno ÚRS

								P05.7: Keramická dlažba s podlahovým vytápěním - v NP (chodby)														21,843

		279.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		31.11		– 0		31.110		232		7,214		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.11; 5										5.000

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.52; 26,11										26.110

		280.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		1.711		– 0		1.711		3,631		6,212		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 55 mm										–  0

				0				31,11*0,055										1.711

		281.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		1.711		– 0		1.711		534		913		ÚRS 2019-I

		282.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.124		– 0		0.124		32,846		4,087		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				31,11*0,004										0.124

		283.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		31.11		– 0		31.110		11		334		ÚRS 2019-I

		284.		28372305.ZP				deska EPS 100 Z tl 50mm				m2		31.11		5.00		32.666		94		3,082		odvozeno ÚRS

								P05.9: Keramická dlažba - v PP (úklid)														8,066

		285.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		4.11		– 0		4.110		232		953		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.25; 4,11										4.110

		286.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		4.11		– 0		4.110		10		40		ÚRS 2019-I

		287.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		0.308		– 0		0.308		3,631		1,119		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 75 mm										–  0

				0				4,11*0,075										0.308

		288.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		0.308		– 0		0.308		534		164		ÚRS 2019-I

		289.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.016		– 0		0.016		32,846		540		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				4,11*0,004										0.016

		290.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		4.11		– 0		4.110		11		44		ÚRS 2019-I

		291.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		4.11		5.00		4.316		97		420		odvozeno ÚRS

		292.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		8.22		– 0		8.220		52		429		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				4,11*2										8.220

		293.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		8.22		15.00		9.453		162		1,533		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				4,11*2										8.220

		294.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		4.11		– 0		4.110		9		39		ÚRS 2019-I

		295.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		1.644		10.00		1.808		57		103		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				4,11*0,4										1.644

		296.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		4.11		– 0		4.110		313		1,287		ÚRS 2019-I

		297.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		4.11		– 0		4.110		35		142		ÚRS 2019-I

		298.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		4.11		– 0		4.110		200		822		ÚRS 2019-I

		299.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		4.11		– 0		4.110		105		430		ÚRS 2019-I

								P06.1: Drátkobeton - v PP (nevytápěný x temperovaný prostor)														1,302,591

		300.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		66.288		– 0		66.288		3,499		231,939		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 88 mm										–  0

				0				753,27*0,088										66.288

		301.		631319204				Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3				m3		66.288		– 0		66.288		1,202		79,698		ÚRS 2019-I

		302.		633111112.ZP				Povrchová úprava podlah minerálním vsypem  např. křemitý písek, odolná ropným a chemickým látkám				m2		753.27		– 0		753.270		124		93,247		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.51; 124,42										124.420

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.52; 249,62										249.620

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.53; 245,44										245.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.55; 3,2										3.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.56; 30,66										30.660

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.57; 27,78										27.780

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.58; 72,15										72.150

		303.		632451494.ZP				Příplatek k cenám drátkobetonu za strojní přehlazení povrchu kletování				m2		753.27		– 0		753.270		7		5,153		odvozeno ÚRS

		304.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		753.27		– 0		753.270		10		7,276		ÚRS 2019-I

		305.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		753.27		– 0		753.270		11		8,091		ÚRS 2019-I

		306.		564750111				POPISOVÁ POLOŽKA_Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm				m2												ÚRS 2019-I

		307.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		1,506.54		– 0		1,506.540		52		78,680		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				753,27*2										1,506.540

		308.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		1,506.54		15.00		1,732.521		162		281,029		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				753,27*2										1,506.540

		309.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		753.27		– 0		753.270		9		7,147		ÚRS 2019-I

		310.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		301.308		10.00		331.439		57		18,889		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				753,27*0,4										301.308

		311.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		753.27		– 0		753.270		313		235,939		ÚRS 2019-I

		312.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		753.27		– 0		753.270		35		26,021		ÚRS 2019-I

		313.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		753.27		– 0		753.270		200		150,719		ÚRS 2019-I

		314.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		753.27		– 0		753.270		105		78,761		ÚRS 2019-I

								P06.2: Drátkobeton - v NP														145,087

		315.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		16.063		– 0		16.063		3,499		56,204		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 100 mm										–  0

				0				160,63*0,1										16.063

		316.		631319204				Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3				m3		16.063		– 0		16.063		1,202		19,313		ÚRS 2019-I

		317.		633111112.ZP				Povrchová úprava podlah minerálním vsypem  např. křemitý písek, odolná ropným a chemickým látkám				m2		160.63		– 0		160.630		124		19,884		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.59; 73,71										73.710

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.60; 86,92										86.920

		318.		632451494.ZP				Příplatek k cenám drátkobetonu za strojní přehlazení povrchu kletování				m2		160.63		– 0		160.630		7		1,099		odvozeno ÚRS

		319.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		160.63		– 0		160.630		10		1,552		ÚRS 2019-I

		320.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		160.63		– 0		160.630		11		1,725		ÚRS 2019-I

		321.		XAH.020				deska XPS tl. 50mm - Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku min. 700 kPa.				m2		160.63		– 0		160.630		282		45,310		vlastní

								P07.1: Systémová podlaha mrazících boxů - v PP														40,940

		322.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		67.34		– 0		67.340		94		6,310		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				33,67*2										67.340

		323.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		67.34		15.00		77.441		146		11,305		odvozeno ÚRS

		324.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		33.67		– 0		33.670		18		598		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.33; 9,75										9.750

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.34; 10,72										10.720

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.36; 13,2										13.200

		325.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		13.468		10.00		14.815		51		760		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				33,67*0,4										13.468

		326.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		33.67		– 0		33.670		313		10,546		ÚRS 2019-I

		327.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		33.67		– 0		33.670		35		1,163		ÚRS 2019-I

		328.		564760111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm				m2		33.67		– 0		33.670		200		6,737		ÚRS 2019-I

		329.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		33.67		– 0		33.670		105		3,521		ÚRS 2019-I

								P08.1: Schodišťové stupně - dlažba														30,550

		330.		771151014.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl do 10 mm				m2		87.786		– 0		87.786		348		30,550		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 14,616										14.616

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.01; 14,55										14.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.71; 14,76										14.760

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.01; 14,55										14.550

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.71; 14,76										14.760

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.01; 14,55										14.550

								P09.1: Schodiště - dlažba														28,452

		331.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		3.943		– 0		3.943		3,631		14,315		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 74 mm										–  0

				0				53,28*0,074										3.943

		332.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		3.943		– 0		3.943		534		2,105		ÚRS 2019-I

		333.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.213		– 0		0.213		32,846		7,000		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				53,28*0,004										0.213

		334.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		53.28		– 0		53.280		11		572		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 4,34										4.340

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.01; 12,41										12.410

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.71; 1,35										1.350

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.01; 12,7										12.700

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.71; 1,35										1.350

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.01; 12,6										12.600

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.01; 8,53										8.530

		335.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		53.28		5.00		55.944		80		4,460		odvozeno ÚRS

								P10.1: Únikové Schodiště z 1.PP - česaný beton														29,894

		336.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		66.09		– 0		66.090		313		20,701		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16a; 11,9										11.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.17; 54,19										54.190

		337.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		66.09		– 0		66.090		35		2,283		ÚRS 2019-I

		338.		564730111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm				m2		66.09		– 0		66.090		105		6,910		ÚRS 2019-I

								P11.1: Vstupní čistící zóna (vstupní hala)														11,120

		339.		711113117.ZP				Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou				m2		11.0		– 0		11.000		161		1,769		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02a; 7,2										7.200

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08a; 3,8										3.800

		340.		771151014.ZP				Samonivelační stěrka podlah tl do 10 mm				m2		11.0		– 0		11.000		348		3,828		odvozeno ÚRS

		341.		631311116				Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		0.704		– 0		0.704		3,631		2,556		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 64 mm										–  0

				0				11*0,064										0.704

		342.		631319011				Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				m3		0.704		– 0		0.704		534		376		ÚRS 2019-I

		343.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.044		– 0		0.044		32,846		1,445		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				11*0,004										0.044

		344.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		11.0		– 0		11.000		10		106		ÚRS 2019-I

		345.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		11.0		– 0		11.000		11		118		ÚRS 2019-I

		346.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		11.0		5.00		11.550		80		921		odvozeno ÚRS

								P12.1: Velkoformátová betonová dlažba - terasa														54,171

		347.		596811220.ZP				Kladení betonové dlažby velkoformátové do lože z kameniva				m2		80.53		– 0		80.530		174		14,040		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.11; 80,53										80.530

		348.		59246003.ZP				dlažba plošná betonová terasová velkoformátová				m2		80.53		1.00		81.335		486		39,491		odvozeno ÚRS

		349.		181951102				Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				m2		80.53		– 0		80.530		8		640		ÚRS 2019-I

								P13.1: Bezprašný nátěr  - výtahy														20,880

		350.		XAH.025				Bezprašný nátěr odolný proti chemickým a ropným látkám				m2		19.51		– 0		19.510		112		2,181		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: V.01; 3,16										3.160

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: V.02; 3,51										3.510

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: V.03; 6,42										6.420

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: V.04; 6,42										6.420

		351.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		19.51		– 0		19.510		94		1,828		ÚRS 2019-I

		352.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		19.51		15.00		22.437		146		3,275		odvozeno ÚRS

		353.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		19.51		– 0		19.510		18		346		ÚRS 2019-I

		354.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		7.804		10.00		8.584		51		440		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 0,4l/m2										–  0

				0				19,51*0,4										7.804

		355.		451315115				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm				m2		19.51		– 0		19.510		313		6,111		ÚRS 2019-I

		356.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		19.51		– 0		19.510		28		539		ÚRS 2019-I

		357.		564750111				Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm				m2		19.51		– 0		19.510		316		6,158		ÚRS 2019-I

								P14.1: Vinyl - v NP														118,368

		358.		771151022.ZP				Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm				m2		109.14		– 0		109.140		261		28,529		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.10; 43,73										43.730

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.11; 20,45										20.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.12; 2,72										2.720

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.13; 42,24										42.240

		359.		777131105				Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu				m2		109.14		– 0		109.140		242		26,376		ÚRS 2019-I

		360.		631311126				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				m3		9.495		– 0		9.495		3,499		33,223		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 87,5-86,5 mm										–  0

				0				109,14*0,087										9.495

		361.		631319012				Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu				m3		9.495		– 0		9.495		267		2,534		ÚRS 2019-I

		362.		631362021				Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				t		0.437		– 0		0.437		32,846		14,339		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad 4kg/m2										–  0

				0				109,14*0,004										0.437

		363.		632481213				Separační vrstva z PE fólie				m2		109.14		– 0		109.140		10		1,054		ÚRS 2019-I

		364.		713121111				Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				m2		109.14		– 0		109.140		11		1,172		ÚRS 2019-I

		365.		28372306.ZP				deska EPS 100 Z tl 60mm				m2		109.14		5.00		114.597		97		11,141		odvozeno ÚRS

								PP: Nášlapná vrstva podlah														7,117,411

								CAA: Koberec - lamely														106,041

		366.		776211111.ZC				Lepení textilních lamel				m2		109.14		– 0		109.140		123		13,457		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 109,14										109.140

		367.		XSS.001		CAA		Všívané kobercové lamely smyčkové 25x100 cm - neutrální odstíny šedé - (CAA - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		109.14		– 0		109.140		848		92,584		vlastní

								K01: Keramická dlažba 1														1,054,511

		368.		771574152				Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2				m2		744.047		– 0		744.047		535		398,071		ÚRS 2019-I

		369.		59761370.ZP		K01A		dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 (K01/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / šedočerná				m2		744.047		5.00		781.249		625		488,056		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 412,957										412.957

				0				Č.P.: 2.NP; 132,11										132.110

				0				Č.P.: 3.NP; 132,51										132.510

				0				Č.P.: 4.NP; 66,47										66.470

		370.		771574153				Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2				m2		86.5		– 0		86.500		514		44,425		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				59,84+26,66										86.500

		371.		59761008.ZP		K01B		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (K01/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / šedočerná				m2		59.84		5.00		62.832		357		22,420		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 12,21										12.210

				0				Č.P.: 1.NP; 13,8										13.800

				0				Č.P.: 2.NP; 12,7										12.700

				0				Č.P.: 3.NP; 12,6										12.600

				0				Č.P.: 4.NP; 8,53										8.530

		372.		59761008.ZP1		K01C		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (K01/C - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / šedá světlá				m2		26.66		5.00		27.993		357		9,989		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 26,66										26.660

		373.		771574154				Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2				m2		89.135		– 0		89.135		490		43,656		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				74,374+14,761										89.135

		374.		59761007.ZP		K01D		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 - (K01/D - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá - 300x600 mm; schodovka+podstupnice				m2		74.374		5.00		78.092		512		39,963		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 14,616										14.616

				0				Č.P.: 1.NP; 14,5488										14.549

				0				Č.P.: 2.NP; 30,66										30.660

				0				Č.P.: 3.NP; 14,5488										14.549

		375.		59761007.ZP1		K01E		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 - (K01/E - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / odstín jako K01/A - 300x600 mm; schodovka+podstupnice				m2		14.761		5.00		15.499		512		7,932		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 14,761										14.761

								K02: Keramická dlažba 2														229,396

		376.		771574112				Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2				m2		287.14		– 0		287.140		395		113,294		ÚRS 2019-I

		377.		59761003.ZP		K02		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - (K02/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / Tmavě šedá - antracitová, s jemnou zrnitostí ve světlejších odstínech - 300x300 mm				m2		287.14		5.00		301.497		385		116,102		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 56,83										56.830

				0				Č.P.: 1.NP; 89,94										89.940

				0				Č.P.: 2.NP; 40,12										40.120

				0				Č.P.: 3.NP; 43,29										43.290

				0				Č.P.: 4.NP; 6,7										6.700

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 20,77										20.770

				0				Č.P.: 1.NP; 1,6										1.600

				0				Č.P.: 1.NP; 6,1										6.100

				0				Č.P.: 1.NP; 3,27										3.270

				0				Č.P.: 1.NP; 11,14										11.140

				0				Č.P.: 1.NP; 2,03										2.030

				0				Č.P.: 1.NP; 5,35										5.350

								K03: Keramická dlažba 3														82,196

		378.		771574223				Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2				m2		29.67		– 0		29.670		270		8,008		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				K03A										–  0

				0				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 2,5										2.500

				0				Č.P.: 1.NP; 5,02										5.020

				0				Č.P.: 2.NP; 0,82										0.820

				0				Č.P.: 3.NP; 2,5										2.500

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 2,4										2.400

				0				Č.P.: 1.NP; 1,67										1.670

				0				K03B										–  0

				0				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 4,85										4.850

				0				Č.P.: 1.NP; 5,08										5.080

				0				Č.P.: 3.NP; 2,65										2.650

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 2,18										2.180

		379.		59761181.ZP		K03A		mozaika keramická hladká na podlahu pro interiér (5x5)-set 300mx300mm / barva bílá				kus		166.0		5.00		174.300		214		37,319		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 2,5										2.500

				0				Č.P.: 1.NP; 5,02										5.020

				0				Č.P.: 2.NP; 0,82										0.820

				0				Č.P.: 3.NP; 2,5										2.500

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 2,4										2.400

				0				Č.P.: 1.NP; 1,67										1.670

				0				14,91/(0,3*0,3)										165.667

				0				-14,91-165,667										- 180.577

				0				166										166.000

		380.		59761181.ZP1		K03B		mozaika keramická hladká na podlahu pro interiér (5x5)-set 300mx300mm / barva šedá - (K03/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				kus		164.0		5.00		172.200		214		36,869		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 4,85										4.850

				0				Č.P.: 1.NP; 5,08										5.080

				0				Č.P.: 3.NP; 2,65										2.650

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 2,18										2.180

				0				=										14.760

				0				-14,76										- 14.760

				0				14,76/(0,3*0,3)										164.000

								K04: Keramická dlažba 4														118,879

		381.		771574112				Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2				m2		144.83		– 0		144.830		416		60,319		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				94,44+50,39										144.830

		382.		59761003.ZP2		K04A		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - středně šedá s nádechem béžové / (K04/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) - 300x300 mm				m2		94.44		5.00		99.162		385		38,186		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 4,04										4.040

				0				Č.P.: 1.NP; 34,91										34.910

				0				Č.P.: 2.NP; 15,48										15.480

				0				Č.P.: 3.NP; 3,89										3.890

				0				Č.P.: 4.NP; 7,96										7.960

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 26,11										26.110

				0				Č.P.: 1.NP; 2,05										2.050

		383.		59761003.ZP3		K04B		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - středně šedá s zelenkavou a tmavě šedou jemnou zrnitostí / (K04/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) - 300x300 mm				m2		50.39		5.00		52.910		385		20,375		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 50,39										50.390

								K05: Keramická dlažba 5														86,453

		384.		771574153				Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2				m2		97.33		– 0		97.330		514		49,987		ÚRS 2019-I

		385.		59761008.ZP1		K05A		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 - (K05/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / Středně až tmavě šedá; šedá, s jemnými valéry, ne uni barva - 400x800 mm				m2		97.33		5.00		102.197		357		36,466		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 5,14										5.140

				0				Č.P.: 1.NP; 22,66										22.660

				0				Č.P.: 2.NP; 22,76										22.760

				0				Č.P.: 3.NP; 22,66										22.660

				0				Č.P.: 4.NP; 24,11										24.110

								LP1: Litá podlaha chem. odolná														3,517,121

		386.		XAH.001		LP1A		Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / červená		splňující následující požadavky:
- Pevnost v tlaku cca 48-54 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Třída reakce na oheň min. BFL – S1
- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
- Teplotní odolnost min. +120°C (tloušťka vrstvy 9mm)
- Snáší pojezd kovovým kolem
- Umožňuje čištění párou či tlakovou vodou
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin
- Odolnost proti obrusu min. AR 0,5
- Odolnost proti rázu min. IR > 4		m2		489.23		– 0		489.230		1,765		863,276		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 401,9										401.900

				0				Č.P.: 4.NP; 87,33										87.330

		387.		XAH.0011		LP1B		Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / oranžová		splňující následující požadavky:
- Pevnost v tlaku cca 48-54 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Třída reakce na oheň min. BFL – S1
- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
- Teplotní odolnost min. +120°C (tloušťka vrstvy 9mm)
- Snáší pojezd kovovým kolem
- Umožňuje čištění párou či tlakovou vodou
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin
- Odolnost proti obrusu min. AR 0,5
- Odolnost proti rázu min. IR > 4		m2		621.38		– 0		621.380		1,765		1,096,462		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP; 621,38										621.380

		388.		XAH.0012		LP1C		Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/C - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / šedá		splňující následující požadavky:
- Pevnost v tlaku cca 48-54 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Třída reakce na oheň min. BFL – S1
- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
- Teplotní odolnost min. +120°C (tloušťka vrstvy 9mm)
- Snáší pojezd kovovým kolem
- Umožňuje čištění párou či tlakovou vodou
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin
- Odolnost proti obrusu min. AR 0,5
- Odolnost proti rázu min. IR > 4		m2		501.88		– 0		501.880		1,765		885,597		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 175,92										175.920

				0				Č.P.: 1.NP; 325,96										325.960

		389.		XAH.0013		LP1D		Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/D - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / žlutá		splňující následující požadavky:
- Pevnost v tlaku cca 48-54 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Třída reakce na oheň min. BFL – S1
- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
- Teplotní odolnost min. +120°C (tloušťka vrstvy 9mm)
- Snáší pojezd kovovým kolem
- Umožňuje čištění párou či tlakovou vodou
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin
- Odolnost proti obrusu min. AR 0,5
- Odolnost proti rázu min. IR > 4		m2		157.7		– 0		157.700		1,765		278,271		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 157,7										157.700

		390.		XAH.0014		LP1E		Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/E - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / zelená		splňující následující požadavky:
- Pevnost v tlaku cca 48-54 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Třída reakce na oheň min. BFL – S1
- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
- Teplotní odolnost min. +120°C (tloušťka vrstvy 9mm)
- Snáší pojezd kovovým kolem
- Umožňuje čištění párou či tlakovou vodou
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin
- Odolnost proti obrusu min. AR 0,5
- Odolnost proti rázu min. IR > 4		m2		223.01		– 0		223.010		1,765		393,515		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 223,01										223.010

								LP2: Epoxidová stěrka														1,050,945

		391.		777511125.ZP		LP2A		Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá		- Probarvená samonivelační nátěrová hmota bez rozpouštědel
- Vsyp křemičitého písku o zrnitosti 0,1 - 0,3 mm
- Pevnost v tlaku min. 50 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna.2004 o hygieně potravin
- Teplotní odolnost min. 0°C (pro použití v chladících boxech)		m2		1,895.043		– 0		1,895.043		555		1,050,945		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 1003,52										1,003.520

				0				Č.P.: 1.NP; 52,5472										52.547

				0				Č.P.: 2.NP; 259,1772										259.177

				0				Č.P.: 3.NP; 323,5472										323.547

				0				Č.P.: 3.NP; 13,42										13.420

				0				Č.P.: 4.NP; 173,2572										173.257

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 18,5948										18.595

				0				Č.P.: 1.NP; 1,63										1.630

				0				Č.P.: 1.NP; 8,4192										8.419

				0				Č.P.: 1.NP; 1,56										1.560

				0				Č.P.: 1.NP; 20,22										20.220

				0				Č.P.: 1.NP; 19,15										19.150

								V01: Vinyl														450,939

		392.		776232111.ZP				Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem				m2		630.56		– 0		630.560		133		83,968		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				103,9+105,52+159,02+262,12										630.560

		393.		XAH.002		V01A		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Barva Vínová /  (V01/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		103.9		– 0		103.900		582		60,467		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 14,47										14.470

				0				Č.P.: 1.NP; 14,91										14.910

				0				Č.P.: 4.NP; 74,52										74.520

		394.		XAH.0021		V01B		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Barva Modrá /  (V01/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		105.52		– 0		105.520		582		61,410		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 14,07										14.070

				0				Č.P.: 1.NP; 22,89										22.890

				0				Č.P.: 2.NP; 29,5										29.500

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 28,51										28.510

				0				Č.P.: 1.NP; 10,55										10.550

		395.		XAH.0022		V01C		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Barva Žluto-oranžová /  (V01/C - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		159.02		– 0		159.020		582		92,546		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 9,57										9.570

				0				Č.P.: 3.NP; 119,95										119.950

				0				Č.P.: 4.NP; 29,5										29.500

		396.		XAH.0023		V01D		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Barva Šedá /  (V01/D - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		262.12		– 0		262.120		582		152,548		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 40,27										40.270

				0				Č.P.: 2.NP; 167,58										167.580

				0				Č.P.: 4.NP; 54,27										54.270

								V02A: Vinyl - barva středně šedá														132,122

		397.		776232111.ZP				Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem				m2		184.75		– 0		184.750		133		24,602		odvozeno ÚRS

		398.		XAH.0024		V02A		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Podklad v základní šedé, vzor z různoběžných protínajících se linií o různých tloušťkách / provedených  světlejší šedou s kovovým leskem - (V02/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		184.75		– 0		184.750		582		107,520		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 34,14										34.140

				0				Č.P.: 3.NP; 67,45										67.450

				0				Č.P.: 4.NP; 83,16										83.160

								V03A: Vinyl - kanceláře šedo-hnědá														210,609

		399.		776232111.ZP				Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem				m2		294.5		– 0		294.500		133		39,217		odvozeno ÚRS

		400.		XAH.0025		V03A		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina - Barva teplá šedo-béžová. Vzor připomínající tkaninu koberce - (V03/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		294.5		– 0		294.500		582		171,392		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP; 28,78										28.780

				0				Č.P.: 3.NP; 116,32										116.320

				0				Č.P.: 4.NP; 110,61										110.610

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP; 15,08										15.080

				0				Č.P.: 1.NP; 11,85										11.850

				0				Č.P.: 1.NP; 11,86										11.860

								V04A: Vinyl - dílce dezén dřevo														78,198

		401.		776232111.ZP				Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem				m2		98.48		– 0		98.480		133		13,114		odvozeno ÚRS

		402.		XAH.0026		V04A		Vysoce zátěžová heterogenní vinylová krytina ve formátu lamel - Povrch ve vzhledu dřeva - (V04/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		98.48		– 0		98.480		661		65,084		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP; 98,48										98.480

								S: Skladby stěny														5,234,391

								S01: Stěna nadzemní - plechový obklad (provětrávaná fasáda)														2,256,981

		403.		622273181.ZS				Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový rošt vč. tepelné izolace tl. 240 mm Hliníkový rošt (rozteč 500 mm, J profily) s kotvami zajišťujícími přerušení tepelného mostu / (izolační podložka). - Tepelná izolace z desek z čedičové minerální vlny.		Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. Mechanicky kotvená systémovými talířovými hmoždinkami.		m2		607.424		– 0		607.424		1,946		1,182,082		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				2.-4.NP, JZ; 119,717										119.717

				0				2.-4.NP, SZ; 113,505										113.505

				0				2.-4.NP; 374,202										374.202

		404.		XAH.027				plechový lamelový obklad - tvarované plechové kazety výšky 400 a 333 mm se zavlečením spodní hrany - do zámku lamely a šroubováním horní (skryté kotvení), kotvené na vertikální hliníkový rošt / materiál: lakovaný ocelový pozinkový plech tl. 1 mm - šířka horizontální spáry max. 10 mm, u vertikálních  spar se předpokládá použití dilatační vložky		pro vytvoření "průběžné" lamely, na spodní hraně obkladu/ v nadpraží okna systémová okapnička
- barva RAL 9007		m2		607.424		– 0		607.424		1,623		986,089		vlastní

		405.		XAH.026				D+M Difúzně propustá větrotěsná fólie. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd = 0,1 m (±0,05). - Faktor difuzního odporu µ = 166 (±83).				m2		607.424		– 0		607.424		146		88,809		vlastní

								S02a: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS														587,706

		406.		622221041.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm				m2		769.089		– 0		769.089		470		361,256		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.NP, SV; 60,231										60.231

				0				1.NP, SV; 37,125										37.125

				0				2.NP, JZ; 69,932										69.932

				0				2.NP, JZ; 32,6										32.600

				0				2.NP; 51,005										51.005

				0				2.NP; 37,98										37.980

				0				3.NP, JZ; 49,534										49.534

				0				3.NP, JZ; 33,2										33.200

				0				3.NP, JZ; 33,2										33.200

				0				3.NP, SV; 51,187										51.187

				0				3.NP, SV; 33,38										33.380

				0				4.NP, JZ; 49,8004										49.800

				0				4.NP, JZ; 26,34										26.340

				0				4.NP, JZ; 5,7381										5.738

				0				4.NP, JZ; 10,94734										10.947

				0				4.NP, JV; 18,7073										18.707

				0				4.NP, JV; 9,06675										9.067

				0				4.NP, JV; 15,2024										15.202

				0				4.NP, SV; 33,15107										33.151

				0				4.NP, SV; 3,02										3.020

				0				4.NP, SV; 69,452										69.452

				0				4.NP, SV; 38,29										38.290

		407.		XAH.028				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 240 mm				m2		769.089		– 0		769.089		294		226,451		vlastní

								S02b: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS														297,704

		408.		622221041.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm				m2		389.584		– 0		389.584		470		182,995		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.NP, JZ; 3,866										3.866

				0				1.NP, JZ; 14,0552										14.055

				0				1.NP, JV; 13,7152										13.715

				0				1.NP, SV; 11,2055										11.206

				0				2.NP, JZ; 5,60105										5.601

				0				2.NP, JZ; 31,7753										31.775

				0				2.NP, JV; 85,02515										85.025

				0				2.NP, SV; 20,8404										20.840

				0				3.NP, JZ; 30,0068										30.007

				0				3.NP, JV; 49,32945										49.329

				0				3.NP, SV; 17,60045										17.600

				0				4.NP, JZ; 10,94734										10.947

				0				4.NP, JV; 18,7073										18.707

				0				4.NP, JV; 15,2024										15.202

				0				4.NP, SV; 33,15107										33.151

				0				Terasa; 26,2325										26.233

				0				Terasa; 2,32314										2.323

		409.		XAH.028				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 240 mm				m2		389.584		– 0		389.584		294		114,709		vlastní

								S02c: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS														145,387

		410.		622211041				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm				m2		192.394		– 0		192.394		450		86,604		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.NP, JZ; 101,7137										101.714

				0				1.NP, SV; 20,475										20.475

				0				1.NP, SZ; 8,1776										8.178

				0				1.NP, SZ; 53,32542										53.325

				0				1.NP, SZ; 8,7018										8.702

		411.		28375987.ZC				Fasádní desky z pěnového polystyrenu s přísadou grafitu - Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,031 W.m-1.K-1. Pevnostní třída TR100. / Objemová hmotnost 13,5 - 15 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Desky mechanicky kotveny systémovými - talířovými hmoždinkami		tl. 200 mm		m2		192.394		5.00		202.014		291		58,784		odvozeno ÚRS

								S02d: Stěna na střeše - Kontaktní zateplení ETICS														128,199

		412.		622221041.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm				m2		167.765		– 0		167.765		470		78,802		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Terasa; 165,4415										165.442

				0				Terasa; 2,32314										2.323

		413.		XAH.028				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 240 mm				m2		167.765		– 0		167.765		294		49,397		vlastní

								S02e: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS (venkovní prostor)														14,715

		414.		622211001				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm				m2		32.789		– 0		32.789		356		11,670		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.NP, JZ; 23,932										23.932

				0				1.NP, JZ; 8,8569										8.857

		415.		XAH.030				deska z pěnového polystyrenu s přísadou grafitu. - Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,031 W.m-1.K-1. Pevnostní třída TR100. / Objemová hmotnost 13,5 - 15 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. - tl. 30 mm				m2		32.789		– 0		32.789		93		3,045		vlastní

								S02f: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS														191,449

		416.		622221041.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm				m2		250.535		– 0		250.535		470		117,681		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				1.NP, jihozápad; 19,758										19.758

				0				1.NP; severozápad; 12,843+24,574+29,223										66.640

				0				1.NP, severovýchod; 46,254										46.254

				0				1.NP, jihovýchod; 117,883										117.883

		417.		XAH.028				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 240 mm				m2		250.535		– 0		250.535		294		73,768		vlastní

								S02g: Stěna nadzemní - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)														31,730

		418.		622221021.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny orientací vláken tl do 120 mm				m2		59.13		– 0		59.130		414		24,475		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				1.NP, JZ; 20,25										20.250

				0				1.NP, SZ; 38,8796										38.880

		419.		XAH.031				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 100 mm				m2		59.13		– 0		59.130		123		7,255		vlastní

								S02h: Stěna na střeše - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)														37,713

		420.		622221021.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny orientací vláken tl do 120 mm				m2		70.279		– 0		70.279		414		29,090		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				výlez na střechu; 22,5388+21,264+26,476										70.279

		421.		XAH.031				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl. 100 mm				m2		70.279		– 0		70.279		123		8,623		vlastní

								S02i: Stěna nadzemní venkovní schodiště - Kontaktní zateplení ETICS														53,037

		422.		622221041.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 160 mm				m2		74.166		– 0		74.166		470		34,837		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1.PP, jihovýchod; 18,361										18.361

				0				1.NP; jihovýchod; 55,8048										55.805

		423.		XAH.029				deska z čedičové minerální vlny. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. - Objemová hmotnost 50 kg.m-3. Třída reakce na oheň A1. / tl.200 mm				m2		74.166		– 0		74.166		245		18,200		vlastní

								S03a: Stěna nadzemní mezi okny, suterén - Kontaktní zateplení ETICS														234,692

		424.		622211041				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm				m2		310.572		– 0		310.572		450		139,801		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.PP, SV; 121,27										121.270

				0				1.PP, JV; 69,501										69.501

				0				1.NP, SV; 3,115										3.115

				0				2.NP; 4,7675										4.768

				0				2.NP, JV; 24,555										24.555

				0				2.NP, JZ; 21,382										21.382

				0				3.NP, JZ; 2,85										2.850

				0				3.NP, JZ; 14,237										14.237

				0				3.NP, JV; 28,01275										28.013

				0				3.NP, SV; 6,135										6.135

				0				4.NP, JV; 9,06675										9.067

				0				4.NP, SV; 3,02										3.020

				0				Terasa; 2,66										2.660

		425.		28375987.ZC				Fasádní desky z pěnového polystyrenu s přísadou grafitu - Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,031 W.m-1.K-1. Pevnostní třída TR100. / Objemová hmotnost 13,5 - 15 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Desky mechanicky kotveny systémovými - talířovými hmoždinkami		tl. 200 mm		m2		310.572		5.00		326.101		291		94,891		odvozeno ÚRS

								S03b: Stěna nadzemní mezi okny - Kontaktní zateplení ETICS (temperovaný prostor)														21,186

		426.		622211011				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm				m2		43.37		– 0		43.370		366		15,886		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				1.PP, SV; 4,42										4.420

				0				2.NP; 1,16										1.160

				0				2.NP; 37,79										37.790

		427.		28375948.CZ				Fasádní desky z pěnového polystyrenu s přísadou grafitu. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné - vodivosti 0,031 W.m-1.K-1. Pevnostní třída TR100. Objemová hmotnost 13,5 - 15 kg.m-3. Třída reakce / na oheň E. Desky mechanicky kotveny systémovými talířovými hmoždinkami - tl. 80 mm				m2		43.37		5.00		45.539		116		5,300		vlastní

								S04: Stěna nadzemní - bez zateplení (venkovní prostor)														1,034

		428.		612142002				Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem				m2		13.372		– 0		13.372		77		1,034		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1.NP, SZ; 13,372										13.372

								S05a: Stěna podzemní														142,719

		429.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		137.213		– 0		137.213		36		4,872		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1.PP										–  0

				0				137,213										137.213

		430.		711161212				Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				m2		137.213		– 0		137.213		185		25,445		ÚRS 2019-I

		431.		713131145				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek				m2		137.213		– 0		137.213		77		10,605		ÚRS 2019-I

		432.		28376016.ZC				deska polystyrénová se zvýšenou odolností proti vlhkosti, tl 80mm				m2		137.213		5.00		144.074		175		25,249		odvozeno ÚRS

		433.		711142559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				m2		274.426		– 0		274.426		94		25,716		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2x										–  0

				0				137,213*2										274.426

		434.		62856002.ZP1				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou z hliníkové fólie a skleněnou vložkou				m2		274.426		15.00		315.590		146		46,072		odvozeno ÚRS

		435.		711112011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou				m2		137.213		– 0		137.213		18		2,436		ÚRS 2019-I

		436.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		41.164		10.00		45.280		51		2,323		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				spotřeba 0,1-0,4 kg/m2										–  0

				0				137,213*0,3										41.164

								S05b: Stěna podzemní (nevytápěný prostor)														519,823

		437.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		535.217		– 0		535.217		36		19,006		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1.PP										–  0

				0				135,144										135.144

				0				219,584										219.584

				0				142,041										142.041

				0				38,448										38.448

		438.		711161212				Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				m2		535.217		– 0		535.217		185		99,252		ÚRS 2019-I

		439.		713131145				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek				m2		535.217		– 0		535.217		77		41,367		ÚRS 2019-I

		440.		28376013.ZC				deska polystyrénová tl 50mm se zvýšenou odolností proti vlhkosti				m2		535.217		5.00		561.978		110		61,617		odvozeno ÚRS

		441.		711142559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				m2		1,070.434		– 0		1,070.434		94		100,308		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2x										–  0

				0				535,217*2										1,070.434

		442.		62856002.ZP1				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou z hliníkové fólie a skleněnou vložkou				m2		1,070.434		15.00		1,230.999		146		179,710		odvozeno ÚRS

		443.		711112011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou				m2		535.217		– 0		535.217		18		9,503		ÚRS 2019-I

		444.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		160.565		10.00		176.622		51		9,059		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				spotřeba 0,1-0,4 kg/m2										–  0

				0				535,217*0,3										160.565

								S05c: Stěna podzemní (vytápěný prostor)														86,889

		445.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		76.589		– 0		76.589		36		2,720		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1.PP										–  0

				0				76,589										76.589

		446.		711161212				Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				m2		76.589		– 0		76.589		185		14,203		ÚRS 2019-I

		447.		713131145				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek				m2		76.589		– 0		76.589		77		5,920		ÚRS 2019-I

		448.		28375987.ZC1				deska polystyrénová tl 200mm se zvýšenou odolností proti vlhkosti				m2		76.589		5.00		80.418		265		21,321		odvozeno ÚRS

		449.		711142559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				m2		153.178		– 0		153.178		94		14,354		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2x										–  0

				0				76,589*2										153.178

		450.		62856002.ZP1				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou z hliníkové fólie a skleněnou vložkou				m2		153.178		15.00		176.155		146		25,716		odvozeno ÚRS

		451.		711112011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou				m2		76.589		– 0		76.589		18		1,360		ÚRS 2019-I

		452.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		22.977		10.00		25.274		51		1,296		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				spotřeba 0,1-0,4 kg/m2										–  0

				0				76,589*0,3										22.977

								SDF: Doplňky fasád														483,427

		453.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		67.825		– 0		67.825		39		2,668		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Sokl, Detail D.46;67,825										67.825

		454.		711161212				Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm				m2		67.825		– 0		67.825		95		6,450		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Sokl, Detail D.46;67,825										67.825

		455.		713131145				Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek				m2		71.137		– 0		71.137		77		5,484		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				64,197+4,962+1,978										71.137

		456.		28376083.ZC				deska EPS se zvýšenou odolností proti vlhkosti  tl 240mm				m2		64.197		5.00		67.407		435		29,322		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Sokl, Detail D.46;64,197										64.197

		457.		711142559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				m2		151.434		– 0		151.434		53		8,101		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Sokl, Detail D.46;75,717*2										151.434

		458.		62856002.ZP1				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou z hliníkové fólie a skleněnou vložkou				m2		151.434		15.00		174.149		146		25,424		odvozeno ÚRS

		459.		622252001				Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení				m		64.167		– 0		64.167		61		3,936		ÚRS 2019-I

		460.		59051661.ZP				Zakládací lišta, š 250				m		64.167		– 0		64.167		231		14,811		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Sokl, Detail D.46;64,167										64.167

		461.		622252002				Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení				m		1,547.753		– 0		1,547.753		34		52,421		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				113,795+1097,378+26,1+310,48										1,547.753

		462.		59054342.ZP				profil ukončovací s okapničkou				m		113.795		2.00		116.071		813		94,342		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				6aluzie										–  0

				0				D.22; 26,1										26.100

				0				D.24; 87,695										87.695

		463.		59051476.ZP				profil okenní začišťovací				m		1,097.378		2.00		1,119.326		31		35,000		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				žaluzie										–  0

				0				D.24; 87,695*2										175.390

				0				D.23; 137,464*2										274.928

				0				D.22; 26,1										26.100

				0				ostění oken										–  0

				0				D.26; 310,48*2										620.960

		464.		59051470.ZP				lišta Al				m		26.1		2.00		26.622		8		210		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				žaluzie; D.22; 26,1										26.100

		465.		59051478.ZP				lišta profil rohový				m		310.48		2.00		316.690		7		2,162		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				ostění, D26; 310,48										310.480

		466.		XSS.018				D+M ocelového L profilu				m		491.704		– 0		491.704		55		26,945		vlastní

				Výkaz výměr:				žaluzie										–  0

				0				D.22; 26,1										26.100

				0				D.23; 138,464										138.464

				0				D.24; 87,695										87.695

				0				parapet										–  0

				0				D.30; 185,395										185.395

				0				D.29; 26,1										26.100

				0				ostění										–  0

				0				D.25; 27,95										27.950

		467.		712363086.ZP1				Provedení fólie EPDM				m		80.15		– 0		80.150		12		970		odvozeno ÚRS

		468.		28318786.ZP1				EPDM fólie				m		80.15		10.00		88.165		23		2,039		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				ostění, D.25; 27,95										27.950

				0				parapet, D.29; 26,1*2										52.200

		469.		622212061.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z polystyrenu tl do 80 mm				m		251.251		– 0		251.251		160		40,206		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.24; 87,695										87.695

				0				D.23; 137,454										137.454

				0				D.22; 26,102										26.102

		470.		28376421.ZP				deska z polystyrénu XPS tl 70mm				m2		86.087		5.00		90.391		407		36,824		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				žaluzie, D.24; 27,624										27.624

				0				D.23; 43,301										43.301

				0				D.22; 8,222										8.222

				0				1.NP, izolace u rampy; 4,962										4.962

				0				1.NP, izolace u dveří výtahu; 1,978										1.978

		471.		XSS.019				D+M purenitový systémový kastlík				m		87.695		– 0		87.695		1,096		96,114		vlastní

				Výkaz výměr:				D.24; 87,695										87.695

								SOKL: Soklová řešení														863,736

								SOKL_A: Soklové řešení 'A'														69,123

		472.		776411111				Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				m		844.291		– 0		844.291		37		31,647		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.17; 20,095										20.095

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.18; 3,605										3.605

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.26; 14,321										14.321

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.28; 14,41										14.410

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02c; 17,75										17.750

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02d; 18,21										18.210

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.12; 14,58										14.580

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.27; 18,55										18.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.28; 17,15										17.150

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.31; 14,3										14.300

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02c; 15,3										15.300

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02d; 18,5										18.500

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.07; 11,66										11.660

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.25; 32,75										32.750

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 30,2										30.200

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03a; 53,81										53.810

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.06; 14,38										14.380

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.07; 19,85										19.850

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.08; 17,58										17.580

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.09; 17,06										17.060

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.14; 16,29										16.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.15; 16,67										16.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.17; 4,83										4.830

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.18; 9,05										9.050

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.19; 10,31										10.310

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.20; 4,65										4.650

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.23; 14,6										14.600

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.35; 33,5										33.500

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.40; 20,26										20.260

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03b; 39,8										39.800

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.06; 26,34										26.340

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.08; 17,44										17.440

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.09; 23,83										23.830

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.13; 19,53										19.530

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.15; 10,36										10.360

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.16; 14,45										14.450

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.17; 25,46										25.460

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.23; 32,06										32.060

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.24; 20,99										20.990

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.25; 14,99										14.990

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.55; 20,88										20.880

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.57; 5,4										5.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.61; 15,15										15.150

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.62; 13,87										13.870

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.63; 13,87										13.870

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.64; 15,65										15.650

		473.		XSS.003				Polotuhá vinylová systémová lišta v. 60 mm, š. 13,5 mm - měkký spodní ret				m		844.291		– 0		844.291		44		37,476		vlastní

								SOKL_B: Soklové řešení 'B'														22,407

		474.		776421711				Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt				m		48.81		– 0		48.810		22		1,059		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15a; 29,88										29.880

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15b; 18,93										18.930

		475.		XAH.0002				Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina /  (Viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav)				m2		2.929		– 0		2.929		582		1,704		vlastní

				Výkaz výměr:				výška soklu 60 mm										–  0

				0				48,81*0,06										2.929

		476.		776421111				Montáž obvodových lišt lepením				m		48.81		– 0		48.810		37		1,830		ÚRS 2019-I

		477.		XSS.002				Soklový hliníkový profil k vložení vinylu				m		48.81		– 0		48.810		365		17,814		vlastní

								SOKL_C: Soklové řešení 'C'														4,520

		478.		776421111				Montáž obvodových lišt lepením				m		77.67		– 0		77.670		37		2,911		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.10; 25,88										25.880

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.11; 18,92										18.920

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.12; 5,76										5.760

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.13; 27,11										27.110

		479.		XSS.004				PVC kobercová lišta 50x7 mm				m		77.67		– 0		77.670		21		1,609		vlastní

								SOKL_D: Soklové řešení 'D'														65,325

		480.		771474111				Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm				m		270.45		– 0		270.450		44		11,861		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 10,45										10.450

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.01; 10,4										10.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02a; 6,56										6.560

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 38,77										38.770

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08a; 43,62										43.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10a; 26,49										26.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.71; 10,18										10.180

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.01; 10,4										10.400

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02a; 54,3										54.300

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.71; 10,18										10.180

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.01; 10,4										10.400

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.02; 29,74										29.740

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.11; 8,96										8.960

		481.		XAH.024				keramický sokl - K01/B				m		270.45		– 0		270.450		198		53,465		vlastní

								SOKL_E: Soklové řešení 'E'														16,886

		482.		771474131				Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 65 mm				m		64.624		– 0		64.624		64		4,111		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 9,345										9.345

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 5,999										5.999

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.01; 13,9										13.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.71; 0,93										0.930

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.01; 14,06										14.060

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.71; 0,93										0.930

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.01; 12,26										12.260

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.01; 7,2										7.200

		483.		XAH.024				keramický sokl - K01/B				m		64.624		– 0		64.624		198		12,775		vlastní

								SOKL_F: Soklové řešení 'F'														388,205

		484.		777911111.ZS				Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem z polyuretanové stěrky				m		641.67		– 0		641.670		605		388,205		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02e; 16,15										16.150

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02f; 23,21										23.210

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.03; 13,19										13.190

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.04; 16,11										16.110

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.06; 15,47										15.470

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.07; 11,19										11.190

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.15; 23,87										23.870

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16b; 12,9										12.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16c; 16,49										16.490

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.16d; 12,12										12.120

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.18; 12,9										12.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.19; 26,63										26.630

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.20; 28,68										28.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.21; 24,94										24.940

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.22; 10,96										10.960

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23a; 9,96										9.960

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23b; 23,3										23.300

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.23c; 12,5										12.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.24; 5,8										5.800

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.25; 15,95										15.950

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26a; 61,1										61.100

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26b; 10,4										10.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26c; 9,92										9.920

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25a; 132,22										132.220

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.25b; 28,35										28.350

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.18; 21,25										21.250

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.19a; 14,53										14.530

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.19b; 13,8										13.800

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.20; 17,78										17.780

								SOKL_G: Soklové řešení 'G'														208,001

		485.		771474111				Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm				m		861.133		– 0		861.133		44		37,766		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.19; 4,5										4.500

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.20; 5,645										5.645

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24a; 8,575										8.575

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24b; 8,425										8.425

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24c; 8,8										8.800

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24d; 10,5										10.500

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24e; 10,05										10.050

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24f; 10,075										10.075

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24g; 8,575										8.575

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24h; 8,575										8.575

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.25; 7,323										7.323

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30a; 14										14.000

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30b; 4,55										4.550

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30c; 4,4										4.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08b; 8,68										8.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08c; 4,79										4.790

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08d; 5,55										5.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08e; 5,46										5.460

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08f; 4,27										4.270

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09a; 11,25										11.250

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09b; 7,21										7.210

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09c; 16,94										16.940

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10b; 9,55										9.550

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10c; 12,81										12.810

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.30; 8,13										8.130

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32a; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32b; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32c; 8,45										8.450

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32d; 8,9										8.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32e; 10,1										10.100

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32f; 10,6										10.600

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32g; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32h; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.33; 7,06										7.060

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34a; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34b; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34c; 8,8										8.800

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34d; 8,05										8.050

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34e; 10,14										10.140

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34f; 10,14										10.140

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34g; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34h; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06a; 9,51										9.510

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06b; 8,41										8.410

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06c; 8,18										8.180

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.08; 4,85										4.850

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.11; 4,33										4.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.13; 11,1										11.100

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15c; 5,9										5.900

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16a; 11,25										11.250

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16b; 7,21										7.210

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16c; 17,89										17.890

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.17; 5,04										5.040

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 10,31										10.310

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27a; 11,42										11.420

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27b; 8,6										8.600

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27c; 3,5										3.500

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27d; 4,01										4.010

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27e; 2,6										2.600

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.28; 3,95										3.950

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.29; 15,05										15.050

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.30; 10,65										10.650

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.31; 20,45										20.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.02; 55,93										55.930

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.16; 4,1										4.100

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.21; 5,69										5.690

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22a; 11,13										11.130

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22b; 3,17										3.170

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22c; 16,84										16.840

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.30; 7,95										7.950

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41a; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41b; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41c; 4,6										4.600

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41c; 4,2										4.200

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41d; 3,98										3.980

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41d; 4,08										4.080

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 3,67										3.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 0,4										0.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 3,67										3.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 0,4										0.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41g; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41h; 8,5										8.500

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07a; 6,12										6.120

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07b; 4,3										4.300

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07c; 4,34										4.340

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14a; 15,25										15.250

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14b; 16,35										16.350

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.26; 6,25										6.250

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.27; 7,6										7.600

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.52; 22,21										22.210

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53a; 19,08										19.080

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53b; 2,8										2.800

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53b; 0,4										0.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53c; 9,3										9.300

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.54; 5,15										5.150

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.65; 5,68										5.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.65; 1,93										1.930

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66a; 14										14.000

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66b; 3,13										3.130

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66b; 0,35										0.350

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66c; 10										10.000

		486.		XAH.024				keramický sokl - K01/B				m		861.133		– 0		861.133		198		170,235		vlastní

								SOKL_H: Soklové řešení 'H'														76,105

		487.		777511125.ZP		LP2A		Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá		- Probarvená samonivelační nátěrová hmota bez rozpouštědel
- Vsyp křemičitého písku o zrnitosti 0,1 - 0,3 mm
- Pevnost v tlaku min. 50 MPa
- Nekluznost podlahové stěrky min. R11/R12 (DIN 51130)
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna.2004 o hygieně potravin
- Teplotní odolnost min. 0°C (pro použití v chladících boxech)		m2		137.232		– 0		137.232		555		76,105		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.02; 20,277										20.277

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03a; 112,814										112.814

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03b; 22,425										22.425

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03c; 38,572										38.572

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.04; 15,942										15.942

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.05; 7										7.000

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.05; 9,19										9.190

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.05; 5										5.000

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.06; 19,385										19.385

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.07; 13,485										13.485

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.08; 13,857										13.857

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.09; 13,738										13.738

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.10; 19,65										19.650

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.11; 19,65										19.650

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12a; 13,119										13.119

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12b; 23,795										23.795

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.12c; 11,745										11.745

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.13; 20,43										20.430

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.14; 7,4										7.400

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.15; 9,9										9.900

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.16; 17,895										17.895

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.21; 17,525										17.525

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.22; 19,875										19.875

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23a; 26,525										26.525

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23b; 33,826										33.826

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.23c; 22,2										22.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.27; 19,753										19.753

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29a; 9,309										9.309

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.29b; 11,5										11.500

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.31; 15,069										15.069

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.32; 20,021										20.021

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.35; 10,831										10.831

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.37a; 14,386										14.386

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.37b; 14,238										14.238

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.38; 19,769										19.769

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.39; 23,225										23.225

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.40; 23,605										23.605

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.41; 11,057										11.057

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.42a; 11,942										11.942

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.42b; 14,553										14.553

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.43; 14,5										14.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.05; 9,4										9.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.05; 9,06										9.060

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.13; 11,65										11.650

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.14; 11,88										11.880

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.29; 10,38										10.380

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02b; 12,93										12.930

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04a; 13,19										13.190

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04b; 10,79										10.790

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.04c; 16,66										16.660

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.05; 9,4										9.400

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.05; 10										10.000

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.22; 16,68										16.680

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.22; 15,92										15.920

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23a; 38,1										38.100

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23b; 10,98										10.980

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.23b; 13,58										13.580

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.24; 14,08										14.080

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.24; 11,18										11.180

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03b; 17,65										17.650

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.04; 25,49										25.490

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.05; 9,4										9.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.05; 10										10.000

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.24; 16,45										16.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.26; 10,76										10.760

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.27; 8,08										8.080

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.28; 10,4										10.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.29; 26,14										26.140

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.31; 47,9										47.900

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.32; 10,64										10.640

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.33; 12,53										12.530

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.34; 21,72										21.720

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.36; 9,05										9.050

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.37; 14,98										14.980

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.39; 14,35										14.350

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03a; 21,71										21.710

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.04; 26,89										26.890

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.05; 9,4										9.400

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.05; 25,4										25.400

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.21; 54,75										54.750

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.22; 8,6										8.600

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.54; 13,4										13.400

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.51; 2,5										2.500

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.51; 11,07										11.070

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.51; 3,58										3.580

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.56; 19,28										19.280

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.58; 17,56										17.560

				0				=										1,514.518

				0				výška 100 mm										–  0

				0				-1530,318*0,9										- 1,377.286

								SOKL_I: Soklové řešení 'I'														1,948

		488.		XAH.005				D+M Sokl PVC, v. 100 mm				m		15.8		– 0		15.800		123		1,948		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.38; 15,8										15.800

								SOKL_X: Fabion														11,214

		489.		317661142.ZP				Fabion R 50 mm, polyuretanová stěrka (s chemickou i mechanickou odolností)				m		69.937		– 0		69.937		160		11,214		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				sloupy										–  0

				0				4*0,45*5										9.000

				0				4*0,45*12										21.600

				0				pi*0,45*2										2.827

				0				4*0,45*10										18.000

				0				pi*0,45*2										2.827

				0				pi*0,45*6										8.482

				0				4*0,45*4										7.200

								ST: Skladby střechy														6,458,783

								ST01: Střecha nad vytápěným prostorem														2,402,549

		490.		919726123				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2				m2		1,408.826		– 0		1,408.826		56		79,211		ÚRS 2019-I

		491.		712361703.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií				m2		1,408.826		– 0		1,408.826		151		212,696		odvozeno ÚRS

		492.		28343014.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Plošná hmotnost  2,15 kg.m-2 (-5; +10 %).  / Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). - Pevnost v tahu v podélném směru 500 N/50 mm, v příčném směru 500 N/50 mm.		Tažnost v podélném směru 2 %, v příčném směru 2 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 400 N/50 mm, v příčném směru 400 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		1,408.826		10.00		1,549.709		292		451,796		odvozeno ÚRS

		493.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		1,408.826		– 0		1,408.826		37		52,807		ÚRS 2019-I

		494.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		2,563.92		– 0		2,563.920		33		85,426		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				1281,96*2										2,563.920

		495.		28372316.ZP				desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70.  / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.  - Jednotlivé vrstvy desek (min. 2 vrstvy) je nutno klást na vazbu. Celková tl. 140 mm				m2		2,563.92		5.00		2,692.116		242		650,303		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2x										–  0

				0				1281,96*2										2,563.920

		496.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		1,353.418		– 0		1,353.418		99		133,872		ÚRS 2019-I

		497.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		1,353.418		15.00		1,556.431		150		233,360		odvozeno ÚRS

		498.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		1,353.418		– 0		1,353.418		19		25,365		odvozeno ÚRS

		499.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		406.025		10.00		446.628		54		24,182		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu										–  0

				0				1353,418*0,3										406.025

		500.		631342132				Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3				m3		133.923		– 0		133.923		3,386		453,531		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 3 -203 mm										–  0

				0				1300,228*0,103										133.923

								ST02: Střecha nad vytápěným prostorem														1,782,178

		501.		712771601.ZP				Provedení vrstvy z praného říčního kameniva frakce 16 - 32				m3		113.602		– 0		113.602		1,770		201,079		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				tl. 60-260 mm										–  0

				0				terasa střecha; 218,26*0,16										34.922

				0				terasa pochozí; 101,15*0,16										16.184

				0				SO102										–  0

				0				390,6*0,16										62.496

		502.		58337403.ZP				kamenivo prané říční frakce 16/32				t		193.123		2.00		196.986		1,541		303,550		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				objemová hmotnost 1,7/m3										–  0

				0				113,602*1,7										193.123

		503.		919726123				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2				m2		781.493		– 0		781.493		56		43,939		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Terasa střecha; 240,702										240.702

				0				Terasa pochozí; 114,654										114.654

				0				SO102										–  0

				0				426,137										426.137

		504.		712361703.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií				m2		781.493		– 0		781.493		151		117,985		odvozeno ÚRS

		505.		28343014.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Plošná hmotnost  2,15 kg.m-2 (-5; +10 %).  / Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). - Pevnost v tahu v podélném směru 500 N/50 mm, v příčném směru 500 N/50 mm.		Tažnost v podélném směru 2 %, v příčném směru 2 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 400 N/50 mm, v příčném směru 400 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		781.493		10.00		859.642		292		250,617		odvozeno ÚRS

		506.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		781.493		– 0		781.493		37		29,293		ÚRS 2019-I

		507.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		1,447.506		– 0		1,447.506		33		48,229		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				SO101										–  0

				0				terasa střecha; 218,26										218.260

				0				terasa pochozí; 101,15										101.150

				0				SO102										–  0

				0				404,343										404.343

				0				=										723.753

				0				723,753										723.753

		508.		28372316.ZP				desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70.  / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.  - Jednotlivé vrstvy desek (min. 2 vrstvy) je nutno klást na vazbu. Celková tl. 140 mm				m2		1,447.506		5.00		1,519.881		242		367,140		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				1447,506										1,447.506

		509.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		745.026		– 0		745.026		99		73,694		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Terasa střecha; 225,861										225.861

				0				Terasa pochozí; 105,724										105.724

				0				SO102										–  0

				0				413,441										413.441

		510.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		745.026		15.00		856.780		150		128,459		odvozeno ÚRS

		511.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		745.026		– 0		745.026		19		13,963		odvozeno ÚRS

		512.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		223.508		10.00		245.859		54		13,311		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu										–  0

				0				745,026*0,3										223.508

		513.		631342132				Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3				m3		56.376		– 0		56.376		3,386		190,918		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 3 -153 mm										–  0

				0				SO101										–  0

				0				Terasa střecha; 222,821*0,078										17.380

				0				Terasa pochozí; 103,894*0,078										8.104

				0				SO102										–  0

				0				396,059*0,078										30.893

								ST03: Střecha nad schodištěm, dojezdy výtahů														54,734

		514.		712361703				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše				m2		44.858		– 0		44.858		151		6,772		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				DETAIL D.07, D.08										–  0

				0				21,758										21.758

				0				DETAIL D.09										–  0

				0				23,1										23.100

		515.		28342412.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou. Vystavení UV záření, teplotě a vodě - stupeň 0 Plošná hmotnost  2,20 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %).  / Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Maximální tahová síla 1125 N / 50 mm.  Tažnost 16 %. - Odolnost proti odlupování ve spoji 250 N / 50 mm. Smyková odolnost ve spoji 1125 N / 50 mm.		Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		44.858		10.00		49.344		292		14,385		odvozeno ÚRS

		516.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		44.858		– 0		44.858		37		1,681		ÚRS 2019-I

		517.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		76.76		– 0		76.760		33		2,558		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				DETAIL D.07, D.08										–  0

				0				17,31*2										34.620

				0				DETAIL D.09										–  0

				0				21,07*2										42.140

		518.		28372316.ZP				desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70.  / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.  - Jednotlivé vrstvy desek (min. 2 vrstvy) je nutno klást na vazbu. Celková tl. 140 mm				m2		38.38		5.00		40.299		242		9,735		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				76,76/2										38.380

		519.		713141331.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, spádová vrstva				m2		41.943		– 0		41.943		47		1,965		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				DETAIL D.07, D.08										–  0

				0				20,873										20.873

				0				DETAIL D.09										–  0

				0				21,07										21.070

		520.		28376141.ZP				klín izolační ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa.  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70.  / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.				m3		2.181		5.00		2.290		2,062		4,721		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				tl. 20-82 mm										–  0

				0				41,943*0,052										2.181

		521.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		41.943		– 0		41.943		99		4,149		ÚRS 2019-I

		522.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		41.943		15.00		48.234		150		7,232		odvozeno ÚRS

		523.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		41.943		– 0		41.943		19		786		odvozeno ÚRS

		524.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		12.583		10.00		13.841		54		749		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu										–  0

				0				41,943*0,3										12.583

								ST04: Vegetační střecha nad nevytápěným prostorem														508,286

		525.		712771501				Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°				m2		194.8		– 0		194.800		99		19,215		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				194,8										194.800

		526.		00572510				osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv				m2		194.8		3.00		200.644		197		39,583		ÚRS 2019-I

		527.		712771401				Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°				m2		194.8		– 0		194.800		99		19,215		ÚRS 2019-I

		528.		10321003.ZP				substrát pro střešní zahrady a vegetační střechy suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažující anorganická složka (minerální) nad organickou (humus).  / Základní složení: kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo				m3		15.584		3.00		16.052		2,762		44,333		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				tl.15 + 65mm										–  0

				0				194,8*0,08										15.584

		529.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		233.059		– 0		233.059		30		6,897		ÚRS 2019-I

		530.		712771221				Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°				m2		233.059		– 0		233.059		30		6,897		ÚRS 2019-I

		531.		69334321.ZP				fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s perforovanými nopy. Plošná hmotnost 1000 g.m-2. Výška nopů 20 mm. Objem vzduchu mezi nopy 14 l.m-2. Počet nopů 400 ks.m-2.  / Pevnost v tlaku 150 kN.m-2. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +80 °C.				m2		233.059		5.00		244.712		148		36,208		odvozeno ÚRS

		532.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		233.059		– 0		233.059		36		8,276		ÚRS 2019-I

		533.		712361703.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií				m2		233.059		– 0		233.059		143		33,334		odvozeno ÚRS

		534.		28343014.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Plošná hmotnost  2,15 kg.m-2 (-5; +10 %).  / Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). - Pevnost v tahu v podélném směru 500 N/50 mm, v příčném směru 500 N/50 mm.		Tažnost v podélném směru 2 %, v příčném směru 2 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 400 N/50 mm, v příčném směru 400 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		233.059		10.00		256.365		292		74,740		odvozeno ÚRS

		535.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		233.059		– 0		233.059		37		8,736		ÚRS 2019-I

		536.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		220.49		– 0		220.490		33		7,346		odvozeno ÚRS

		537.		XAH.032				desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický polystyren) tl.100mm - Pevnost v tlaku při 10 % deformaci >=200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti / 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 40 – 100. Teplotní odolnost -150 až +80 °C.  - Objemová hmotnost 28 – 32 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Úprava hran desek polodrážka.		Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Dlouhodobá nasákavost ?3 % objemu.		m2		220.49		– 0		220.490		331		73,005		vlastní

		538.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		243.241		– 0		243.241		99		24,060		ÚRS 2019-I

		539.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		243.241		15.00		279.727		150		41,940		odvozeno ÚRS

		540.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		243.241		– 0		243.241		19		4,559		odvozeno ÚRS

		541.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		72.972		10.00		80.270		54		4,346		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu										–  0

				0				243,241*0,3										72.972

		542.		631342132				Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3				m3		16.418		– 0		16.418		3,386		55,598		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				tl. 3 -143 mm										–  0

				0				224,898*0,073										16.418

								ST05: Střecha nad výdechy VZT														12,331

		543.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		18.84		– 0		18.840		99		1,864		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2 vrstvy										–  0

				0				9,42*2										18.840

		544.		62855001.ZP				pás na horním povrchu opatřen ochranným břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 190 g.m-2. Pás obsahuje retardéry hoření.  / SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2800 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm.  - Rozměrová stálost 0,3 %. Největší tahová síla v podélném směru 900 (±250) N/50 mm,		v příčném směru 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 30 000.		m2		9.42		15.00		10.833		150		1,624		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				4,3+5,12										9.420

		545.		62866281.ZP				pás samolepící na horním povrchu opatřen spalitelnou PE folií, podélný přesah a spodní povrch  je samolepící s ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti / 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g.m-2. Tloušťka pásu 3,0 (±0,2) mm.  - Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 mm.		Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000).		m2		9.42		15.00		10.833		196		2,121		odvozeno ÚRS

		546.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		9.42		– 0		9.420		33		314		odvozeno ÚRS

		547.		XAH.032				desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický polystyren) tl.100mm - Pevnost v tlaku při 10 % deformaci >=200 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti / 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 40 – 100. Teplotní odolnost -150 až +80 °C.  - Objemová hmotnost 28 – 32 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. Úprava hran desek polodrážka.		Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Dlouhodobá nasákavost ?3 % objemu.		m2		9.42		– 0		9.420		331		3,119		vlastní

		548.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		10.682		– 0		10.682		99		1,057		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				3,688+6,994										10.682

		549.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		10.682		15.00		12.284		150		1,842		odvozeno ÚRS

		550.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		10.682		– 0		10.682		19		200		odvozeno ÚRS

		551.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		3.205		10.00		3.525		54		191		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				10,682*0,3										3.205

								STA: Atiky														652,192

		552.		712771601.ZP				Provedení vrstvy z praného říčního kameniva frakce 16 - 32				m3		4.934		– 0		4.934		1,770		8,734		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				ST04										–  0

				0				30,84*0,16										4.934

		553.		58337403.ZP				kamenivo prané říční frakce 16/32				t		8.388		2.00		8.556		1,541		13,184		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				4,934*1,7										8.388

		554.		712361703				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše				m2		324.905		– 0		324.905		151		49,052		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 55,323										55.323

				0				střecha etics; 127,49										127.490

				0				plechové lamely; 52,159										52.159

				0				SO102										–  0

				0				89,9325										89.933

		555.		28342412.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou. Vystavení UV záření, teplotě a vodě - stupeň 0 Plošná hmotnost  2,20 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %).  / Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Maximální tahová síla 1125 N / 50 mm.  Tažnost 16 %. - Odolnost proti odlupování ve spoji 250 N / 50 mm. Smyková odolnost ve spoji 1125 N / 50 mm.		Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		324.904		10.00		357.394		292		104,193		odvozeno ÚRS

		556.		713141331.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, spádová vrstva				m2		192.17		– 0		192.170		47		9,004		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 33,13										33.130

				0				střecha etics; 77,3										77.300

				0				plechové lamely; 35,22										35.220

				0				SO102										–  0

				0				46,52										46.520

		557.		28376141.ZP				klín izolační ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa.  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70.  / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.				m3		18.448		5.00		19.371		2,062		39,934		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				tl. 80-112										–  0

				0				192,17*0,096										18.448

		558.		622211021				Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm				m2		276.296		– 0		276.296		420		115,955		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 38,29										38.290

				0				výtahy; 9,233										9.233

				0				etics; 88,816										88.816

				0				plechové lamely; 36,501										36.501

				0				schodiště práh; 6,293										6.293

				0				prostupy; 9,199+20,629										29.828

				0				SO102										–  0

				0				63,965										63.965

				0				=										272.926

				0				SO101										–  0

				0				schodiště; 3,37										3.370

		559.		28376422.ZP				deska z polystyrénu XPS tl 100mm				m2		272.926		5.00		286.572		481		137,757		odvozeno ÚRS

		560.		28376423.ZP				deska z polystyrénu XPS tl. 110 mm				m2		3.37		5.00		3.539		680		2,404		odvozeno ÚRS

		561.		713141211				Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín				m		522.322		– 0		522.322		25		13,052		ÚRS 2019-I

		562.		63152005.ZP				náběhový klín EPS 30/30 mm				m		522.322		5.00		548.438		47		25,697		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 52,689+2*6,859										66.407

				0				výtahy; 16,736										16.736

				0				střecha etics; 121,419										121.419

				0				plechové lamely; 49,675										49.675

				0				světlíky; 59,735										59.735

				0				prostupy; 18,553										18.553

				0				základy pro techniku; 104,147										104.147

				0				SO102										–  0

				0				85,65										85.650

		563.		712363352.ZP				D+M rohová lišta z poplastovaného plechu 50x50 mm včetně kotvení rš 100 mm				m		655.798		– 0		655.798		50		32,775		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 52,689*2										105.378

				0				výtahy; 18,466*2										36.932

				0				střecha etics; 121,419*2										242.838

				0				plechové lamely; 49,675*2										99.350

				0				SO102										–  0

				0				85,65*2										171.300

		564.		762511216.ZP				Desky OSB tl 20 mm				m2		198.12		– 0		198.120		229		45,382		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Terasa; 33,13										33.130

				0				střecha etics; 77,3										77.300

				0				schodiště; 5,95										5.950

				0				plechové lamely; 35,22										35.220

				0				SO102										–  0

				0				46,52										46.520

		565.		712363085.ZP				Provedení EPDM lepící pásky				m		340.46		– 0		340.460		10		3,571		odvozeno ÚRS

		566.		28318786.ZP				EPDM pěnová páska				m		340.46		10.00		374.506		23		8,661		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 54,167										54.167

				0				schodiště; 20										20.000

				0				střecha etics; 123,983										123.983

				0				plechové lamely; 52,42										52.420

				0				SO102										–  0

				0				89,89										89.890

		567.		622143003.ZP				Montáž okenních profilů				m		268.04		– 0		268.040		22		5,828		odvozeno ÚRS

		568.		59051480.ZP				ukončovací okenní profil				m		268.04		2.00		273.401		20		5,424		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 54,167										54.167

				0				střecha etics; 123,983										123.983

				0				SO102										–  0

				0				89,89										89.890

		569.		XSS.013				Asfaltový dilatační provazec				m		13.718		– 0		13.718		274		3,759		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				terasa; 6,859*2										13.718

		570.		953321112				Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 40 mm				m2		115.367		– 0		115.367		241		27,826		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				střechy; 54,515+60,852										115.367

								STD: Doplňky střech														924,951

		571.		712771601.ZP				Provedení vrstvy z praného říčního kameniva frakce 16 - 32				m3		204.97		– 0		204.970		1,770		362,804		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				tl. 60-260 mm										–  0

				0				1281,06*0,16										204.970

		572.		58337403.ZP				kamenivo prané říční frakce 16/32				t		348.449		2.00		355.418		1,541		547,691		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				objemová hmotnost 1,7/m3										–  0

				0				204,97*1,7										348.449

		573.		762526510.ZP				Montáž dubového hranolu oddělujícího substrát od kačírku				m		60.514		– 0		60.514		13		813		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				ST04										–  0

				0				60,514										60.514

		574.		60556102.ZP				Dubový hranol 100x100 mm				m3		0.605		10.00		0.666		20,495		13,643		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				60,514*(0,1*0,1)										0.605

								STX: Základy pod VZT														121,562

		575.		919726123				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2				m2		50.279		– 0		50.279		56		2,827		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				detail 12a										–  0

				0				13,44										13.440

				0				detail 12b										–  0

				0				28,56										28.560

				0				detail 12c										–  0

				0				8,279										8.279

		576.		712361703.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií				m2		50.279		– 0		50.279		151		7,591		odvozeno ÚRS

		577.		28343014.ZP				fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Plošná hmotnost  2,15 kg.m-2 (-5; +10 %).  / Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). - Pevnost v tahu v podélném směru 500 N/50 mm, v příčném směru 500 N/50 mm.		Tažnost v podélném směru 2 %, v příčném směru 2 %. Odolnost proti odlupování ve spoji 150 N/50 mm. Smyková odolnost ve spoji v podélném směru 400 N/50 mm, v příčném směru 400 N/50 mm. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.		m2		50.279		10.00		55.307		292		16,124		odvozeno ÚRS

		578.		919726122				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				m2		50.279		– 0		50.279		37		1,885		ÚRS 2019-I

		579.		712341559				Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				m2		50.279		– 0		50.279		99		4,973		ÚRS 2019-I

		580.		62832134.ZP				natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm,		v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce.		m2		50.279		15.00		57.821		150		8,669		odvozeno ÚRS

		581.		712311111.ZP				Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou				m2		50.279		– 0		50.279		19		942		odvozeno ÚRS

		582.		11162550.ZP				asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální.				kg		15.084		10.00		16.592		54		898		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				50,279*0,3										15.084

		583.		713141131.ZP				Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2		130.292		– 0		130.292		33		4,341		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				88,087+22,941+19,264										130.292

		584.		28376424.ZP				deska z polystyrénu XPS tl 140mm				m2		88.087		5.00		92.491		512		47,381		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				detail 12a										–  0

				0				9,632*2										19.264

				0				detail 12b										–  0

				0				16,184*3										48.552

				0				detail 12c										–  0

				0				6,757*3										20.271

		585.		28376425.ZP				deska z polystyrénu XPS tl 160mm				m2		22.941		5.00		24.088		585		14,095		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				detail 12b										–  0

				0				16,184										16.184

				0				detail 12c										–  0

				0				6,757										6.757

		586.		28376425.ZC				deska z polystyrénu XPS tl 200mm				m2		19.264		5.00		20.227		585		11,836		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				detail 12a										–  0

				0				9,632*2										19.264

								STR: Skladby strop														4,155,227

								BA/A: Zavěšené dílce														254,464

		587.		XSS.007		BA/A		D+M Zavěšené elementy obdélného tvaru. Jádro panelů ze skelné vlny o vysoké hustotě - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		92.87		– 0		92.870		2,740		254,464		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.10a; 92,87										92.870

								BA/B: Zavěšené dílce														118,006

		588.		XSS.008		BA/B		D+M Vertikálně zavěšený plovoucí minerální podhled obdélníkového tvaru 400x1200x40mm - další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav				m2		35.89		– 0		35.890		3,288		118,006		vlastní

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15a; 35,89										35.890

								MP/01: Kazetový podhled														1,312,717

		589.		763431011				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt				m2		2,516.81		– 0		2,516.810		322		809,216		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.01; 24,46										24.460

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24a; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24b; 6,18										6.180

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24c; 5,96										5.960

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24d; 5,75										5.750

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24e; 5,62										5.620

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24f; 5,63										5.630

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24g; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24h; 6,44										6.440

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.26; 14,17										14.170

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.28; 14,07										14.070

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30a; 12,35										12.350

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.43; 15,97										15.970

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.11; 14,91										14.910

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.26c; 22,6										22.600

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.27; 20,76										20.760

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.30; 13										13.000

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.31; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32a; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32b; 5,51										5.510

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32c; 5,78										5.780

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32d; 5,68										5.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32e; 5,67										5.670

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32f; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32g; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.33; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34a; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34b; 5,93										5.930

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34c; 5,11										5.110

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34d; 5,68										5.680

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34e; 5,67										5.670

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34f; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34g; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06a; 6,69										6.690

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06b; 7,51										7.510

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.07; 9,45										9.450

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.14; 7,65										7.650

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27a; 11,33										11.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27b; 5,99										5.990

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.19; 7,98										7.980

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.23; 14,9										14.900

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.24; 18,49										18.490

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41a; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41b; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41c; 5,93										5.930

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41d; 5,11										5.110

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 5,68										5.680

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 5,67										5.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41g; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41h; 6,29										6.290

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.25; 15,86										15.860

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53a; 2051										2,051.000

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.57; 2,47										2.470

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.64; 2,88										2.880

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66a; 10,96										10.960

		590.		59036511.ZC				deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná 15x600x600mm				m2		2,516.81		5.00		2,642.650		191		503,501		odvozeno ÚRS

								MP/01L: Lamelový podhled														139,132

		591.		763431031				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt				m2		221.34		– 0		221.340		429		94,852		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03b; 39,75										39.750

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 13,1										13.100

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02c; 14,9										14.900

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02d; 14,1										14.100

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02c; 13,16										13.160

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02d; 27,44										27.440

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03b; 14,1										14.100

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.40; 16,92										16.920

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03a; 14,32										14.320

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03b; 29,27										29.270

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.52; 24,28										24.280

		592.		59036511.ZC1				Lamely minerální bílá strukturovaná 300x1800x17mm				m2		221.34		5.00		232.407		191		44,280		odvozeno ÚRS

								MP/02: Kazetový podhled														16,073

		593.		763431012				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt				m2		44.7		– 0		44.700		291		13,027		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03a; 41,1										41.100

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.18; 3,6										3.600

		594.		63152228.ZP				deska minerální 20x600x1200 mm - laminátový povrch				m2		44.7		5.00		46.935		65		3,045		odvozeno ÚRS

								MP/04: Kazetový podhled														204,943

		595.		763431012				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt				m2		569.97		– 0		569.970		291		166,109		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.17; 26,04										26.040

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.25; 46,74										46.740

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.06; 13,94										13.940

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.07; 24,02										24.020

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.08; 20,77										20.770

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.09; 19,45										19.450

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.10; 34,57										34.570

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.11; 12,87										12.870

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.13; 24,17										24.170

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.14; 18,67										18.670

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.15; 19,47										19.470

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.35; 46,8										46.800

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.08; 22,69										22.690

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.09; 28,66										28.660

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.13; 26,11										26.110

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.16; 14,74										14.740

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.17; 38,03										38.030

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.23; 46,81										46.810

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.24; 27,19										27.190

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.55; 19,44										19.440

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.61; 15,08										15.080

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.62; 11,85										11.850

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.63; 11,86										11.860

		596.		63152228.ZP				deska minerální 20x600x1200 mm - laminátový povrch				m2		569.97		5.00		598.469		65		38,833		odvozeno ÚRS

								MP/05: Kazetový podhled														25,491

		597.		763431011				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt				m2		35.84		– 0		35.840		322		11,523		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.24; 35,84										35.840

		598.		59036516.ZP				deska podhledová minerální bílá 18x600x600mm - laminátový povrch s nástřikem				m2		35.84		5.00		37.632		371		13,968		odvozeno ÚRS

								MP/06: Kovový podhled														710,914

		599.		767584502				Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci				m2		125.51		– 0		125.510		184		23,120		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.10; 125,51										125.510

		600.		XSS.006				Kovový podhled z galvanizované oceli oceli 400x1800x36mm, zkosená hrana o cca 3mm - povrch s perforací o průměru cca 1,5mm a 10mm neperforovaným okrajem				m2		125.51		– 0		125.510		5,480		687,795		vlastní

								SD/01: Akustický děrovaný podhled														733,646

		601.		763135001.ZP				Montáž SDK podhledu z desek děrovaných na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD				m2		354.304		– 0		354.304		768		272,096		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03a; 21,87										21.870

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02a; 11,95										11.950

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 53,4										53.400

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02a; 81,33										81.330

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15b; 22,38										22.380

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 25,57										25.570

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.02; 79,2										79.200

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.02; 31,82										31.820

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.06; 20,58										20.580

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.15; 3,78										3.780

				0				čela podhledů										–  0

				0				4.NP; 0,4*(0,5+5,561)										2.424

		602.		59030536.ZP				deska SDK akustická děrovaná tl 12,5mm - Děrování kulaté rozptýlené, s třemi průměry děr: nejmenší cca 12mm, největší cca 35mm / Nepravidelné rozmístění, podíl děr 9,5-10%				m2		354.304		5.00		372.019		1,241		461,550		odvozeno ÚRS

								SD/02: Plný SDK podhled														408,730

		603.		763131411				SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				m2		709.341		– 0		709.341		576		408,730		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO101										–  0

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03a; 6,2										6.200

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.03c; 19,79										19.790

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.18; 2,52										2.520

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.19; 2,46										2.460

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.20; 2,73										2.730

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30b; 1,74										1.740

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02a; 15,84										15.840

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02b; 36,97										36.970

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02c; 0,99										0.990

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02d; 10,72										10.720

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.02e; 4,25										4.250

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08c; 1,79										1.790

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08d; 3,17										3.170

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08e; 4,33										4.330

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.08f; 1,44										1.440

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09a; 8,29										8.290

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09b; 4,17										4.170

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.09c; 9,58										9.580

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.30; 4,85										4.850

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02a; 45,05										45.050

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02b; 11,15										11.150

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.02c; 5,64										5.640

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: ; 52,93										52.930

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.08; 1,91										1.910

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.13; 7,76										7.760

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15a; 35,37										35.370

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15b; 3,92										3.920

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.15c; 2,45										2.450

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16a; 8,29										8.290

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16b; 4,16										4.160

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.16c; 9,67										9.670

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.17; 1,78										1.780

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.25; 23,3										23.300

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.26; 26,72										26.720

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27c; 1,15										1.150

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27d; 1,4										1.400

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.02; 47,56										47.560

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03a; 10,22										10.220

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.03b; 5,7										5.700

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.10; 9,15										9.150

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.11; 7,29										7.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.12; 2,75										2.750

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.13; 17,96										17.960

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.16; 1,38										1.380

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.18; 4,11										4.110

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.20; 2,42										2.420

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.21; 2,41										2.410

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22a; 8,29										8.290

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22b; 4,16										4.160

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.22c; 9,58										9.580

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.35; 26,56										26.560

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.40; 5,82										5.820

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.02; 29,15										29.150

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03a; 11,04										11.040

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.03b; 12,2										12.200

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.06; 8,03										8.030

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07a; 2,79										2.790

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07b; 1,56										1.560

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.07c; 2,15										2.150

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14a; 9,77										9.770

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.14b; 9,52										9.520

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.15; 3,86										3.860

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.23; 20,2										20.200

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.26; 2,87										2.870

				0				Č.P.: 4.NP -Č.M.: 4.27; 4,56										4.560

				0				SO102										–  0

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53b; 4,01										4.010

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.53c; 6,1										6.100

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.54; 2,05										2.050

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.55; 9,07										9.070

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.64; 7,67										7.670

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66c; 5,3										5.300

				0				čela podhledů										–  0

				0				SO101										–  0

				0				1.NP; 2,863*0,4										1.145

				0				2.NP; (5,511+2,853)*0,4										3.346

				0				3.NP; 0,4*(2,29+5,485)										3.110

								SD/03: Plný SDK podhled do vlhkého prostředí														18,697

		604.		763131451				SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				m2		30.48		– 0		30.480		613		18,697		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24e; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.30c; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.PP -Č.M.: 0.24f; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32e; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.32f; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34e; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.34f; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.65; 4,94										4.940

				0				Č.P.: 1.NP -Č.M.: 1.66b; 4,21										4.210

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.06c; 5,22										5.220

				0				Č.P.: 2.NP -Č.M.: 2.27e; 1,53										1.530

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41e; 1,62										1.620

				0				Č.P.: 3.NP -Č.M.: 3.41f; 1,62										1.620

								STR01: Strop nad 1NP														212,414

		605.		621221151.ZP				Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl přes 200 mm				m2		123.678		– 0		123.678		671		83,038		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				podhled nad rampou; 123,678										123.678

		606.		63151542.ZP				Desky z čedičové minerální vlny s podélným vláknem. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné - vodivosti 0,036 W.m-1.K-1. Pevnostní třída TR10. Objemová hmotnost 80 - 150 kg.m-3. Třída reakce na  / oheň A1. Desky mechanicky kotveny systémovými talířovými hmoždinkami.				m2		123.678		5.00		129.862		996		129,377		odvozeno ÚRS

								A.1.1.05: Výplně otvorů														15,151,726

								A.1.1.5.02: Dveře														6,133,482

								A.1.1.5.2.01: Dveře														1,981,132

		607.		DOp/001				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro falc. dveře s / požární odolností pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,919		42,919		vlastní

		608.		DO/002				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		14,792		14,792		vlastní

		609.		DO/003				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň falc. pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace		viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		14,792		14,792		vlastní

		610.		DO/004				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň falc. pro příčku zděnou tl.150 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		611.		DO/005				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň falc. pro příčku zděnou tl.150 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		612.		DO/006				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		23,560		23,560		vlastní

		613.		DO/007				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		23,560		23,560		vlastní

		614.		DO/008				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň falc. pro příčku zděnou tl.150 / mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		615.		DO/009				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro ŽB příčku tl.250 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		26,517		26,517		vlastní

		616.		DO/010				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro příčku zděnou tl.150 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		617.		DO/011				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro příčku zděnou tl.150 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		618.		DO/012				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro příčku zděnou tl.150 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		619.		DO/013				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		23,586		23,586		vlastní

		620.		DOp/014				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.;		Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,919		42,919		vlastní

		621.		DO/015				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		622.		DOp/016				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností  pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; EPS: ano; Samozavírač /		koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		49,960		49,960		vlastní

		623.		DOp/017				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností  pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EPS: ano; Samozavírač /		koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		89,925		89,925		vlastní

		624.		DO/018				Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; - Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro příčku zděnou / tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		30,381		30,381		vlastní

		625.		DOp/019				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností  pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EPS: ano; Samozavírač /		koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		86,707		86,707		vlastní

		626.		DO/020				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		11,284		11,284		vlastní

		627.		DO/021				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		11,284		11,284		vlastní

		628.		DO/022				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		31,959		31,959		vlastní

		629.		DO/023				Dvoukřídlé asymetrické falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře. Zasklení čirým - bezpečnostním sklem. Rozměry (šxv) mm: 1000+400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: / nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do - drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek:		vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		19,684		19,684		vlastní

		630.		DO/024				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 1100 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		14,792		14,792		vlastní

		631.		DOp/025				Dvoukřídlé asymetrické falcové s plným nadsvětlíkem, plné, hladké, levé, otočné dveře s požární - odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik / RAL. Popis: Ocelová zárubeň s vrchním nadsvětlíkem s požární odolností  pro příčku zděnou tl.150 mm, - dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně		má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		137,544		137,544		vlastní

		632.		DOp/026				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač /		koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,219		40,219		vlastní

		633.		DO/027				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		634.		DO/028				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,627		9,627		vlastní

		635.		DO/029				Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; - Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 / mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		31,083		31,083		vlastní

		636.		DO/030				Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; - Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 / mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		23,235		23,235		vlastní

		637.		DOp/031				Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) - mm: 1000+400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s / požární odolností pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; EPS: ano; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		60,482		60,482		vlastní

		638.		DO/032				Jednokřídlé falcové s proskleným nadsvětlíkem, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. - Zasklení čirým bezpečnostním sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, - dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně		má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		61,280		61,280		vlastní

		639.		DOp/033				Jednokřídlé falcové plné s plným nadsvětlíkem, hladké, levé, otočné dveře s požární odolností. - Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň s vrchním nadsvětlíkem s požární odolností pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		138,210		138,210		vlastní

		640.		DOp/034				Jednokřídlé falcové plné s plným nadsvětlíkem, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. - Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň s vrchním nadsvětlíkem s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 mm, dělící - příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít		výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		138,210		138,210		vlastní

		641.		DOp/035				Jednokřídlé falcové, částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 - mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL;		Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		56,291		56,291		vlastní

		642.		DOp/036				Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) - mm: 1000+400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s / požární odolností pro příčku zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; EPS: ano; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		65,190		65,190		vlastní

		643.		DOp/037				Dvoukřídlé asymetrické falcové, částečně zasklené, hladké, levé, otočné dveře s požární odolností. - Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1000+400 x 2100; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku - zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany		pantů): KL-KL Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		76,852		76,852		vlastní

		644.		DO/038				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL Panikové kování.; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		645.		DO/039				Jednokřídlé falcové, částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		14,590		14,590		vlastní

		646.		DOp/040				Jednokřídlé falcové, částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností  pro ŽB stěnu tl.250 mm, - celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu		"C"; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		54,712		54,712		vlastní

		647.		DOp/041				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární / odolností pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-;		další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		30,074		30,074		vlastní

		648.		DOp/042				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 - mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL;		Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		72,248		72,248		vlastní

		649.		DOp/043				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1200 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 - mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL;		Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,052		40,052		vlastní

		650.		DOp/044				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 - mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL;		Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		72,248		72,248		vlastní

		651.		DO/045				Plné exteriérové dveře, dvoukřídlé, ven otevíravé, levé. Rozměr křídel 900+900/2500mm. Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		42,876		42,876		vlastní

		652.		DO/046				Plné exteriérové dveře, jednokřídlé, ven otevíravé, levé. Rozměr křídla 1000/2500mm.Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		29,504		29,504		vlastní

		653.		DW/047				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		654.		DW/048				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC - zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		655.		DW/049				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC - zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		656.		DW/050				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		657.		DW/051				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		658.		DW/052				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		659.		DW/053				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		660.		DW/054				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC - zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		661.		DW/055				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC - zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		662.		DW/056				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		663.		DW/057				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do / drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		664.		DW/058				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň / s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, - celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez;		Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,352		16,352		vlastní

		665.		DW/059				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis: Ocelová zárubeň / s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, - celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez;		Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,352		16,352		vlastní

		666.		DO/060				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		667.		DO/061				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

								A.1.1.5.2.02: 1.NP														1,482,353

		668.		DO/101				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		669.		DO/102				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,335		16,335		vlastní

		670.		DO/103				Dvoukřídlé asymetrické falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem.  Rozměry (šxv) mm: 900+400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová / úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové - těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový;		Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		26,172		26,172		vlastní

		671.		DO/104				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		672.		DO/105				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Plný nadsvětlík bílé barvy RAL - 9003.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním plným nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící - příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít		výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		673.		DO/106				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		674.		DO/107				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 1400 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		31,959		31,959		vlastní

		675.		DOp/108				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		64,497		64,497		vlastní

		676.		DOp/109				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvělík zasklení čirým sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		64,497		64,497		vlastní

		677.		DOp/110				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s pož. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		64,497		64,497		vlastní

		678.		DOp/111				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení satinované sklo s požár. odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; / Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požár. odolností, dělící příčel světlíku není na		celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		58,246		58,246		vlastní

		679.		DW/112				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		680.		DW/113				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC  zámek; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		681.		DW/114				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		682.		DW/115				Dvoukřídlé asymetrické bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík - zasklení satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 900+400 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: / HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící - příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít		výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		48,128		48,128		vlastní

		683.		DW/116				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		684.		DW/117				Dvoukřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 1600 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		20,517		20,517		vlastní

		685.		DW/118				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		686.		DW/119				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		687.		DW/120				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		688.		DW/121				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo.  Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		689.		DW/122				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		690.		DOp/123				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem, s požární odolností, pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		38,983		38,983		vlastní

		691.		DWCa/124				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky. Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		692.		DWCa/125				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		693.		DWCa/126				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky. Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		694.		DW/127				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		695.		DW128				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		ÚRS 2019-I

		696.		DW/129				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		697.		DW/130				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		698.		DW/131				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		699.		DW/132				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		700.		DW/133				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		701.		DW/134				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		702.		DW135				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		ÚRS 2019-I

		703.		DW/136				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		704.		DW/137				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		705.		DW/138				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		706.		DW/139				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		707.		DW/140				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		708.		DW/141				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		709.		DW/142				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		710.		DW/143				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		711.		DW/144				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		712.		DW/145				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		713.		DW/146				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		714.		DW/147				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		715.		DW/148				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		716.		DW/149				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		717.		DW/150				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové těsnění / do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		718.		DW/151				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis		výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		719.		DO/152				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro zděnou příčku / tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		720.		DOp/153				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s / požár.odolností pro ŽB stěnu tl.250mm, celoobvodové těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		29,329		29,329		vlastní

		721.		DO/154				Dvoukřídlé exteriérové falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 1400 x 2100; - Materiál: nerez; Povrchová úprava: nerez. Popis zárubeň: Nerezová falc. zárubeň s přerušeným tep. / mostem, celoobvodové těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EZS: magnet EZS; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		43,708		43,708		vlastní

		722.		DO/155				Jednokřídlé falc. plné, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem. - Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

		723.		DO/156				Dvoukřídlé asymetrické falc. částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpeč. čirým sklem, nadsvětlík zasklení čirým sklem. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100 + 430; / Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním - nadsvětlíkem pro zděnou stěnu tl.250 mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		49,881		49,881		vlastní

		724.		DOp/157				Jednokřídlé bezfalc. částečně zasklené, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / pož. odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm,		s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		29,329		29,329		vlastní

		725.		DW/158				Jednokřídlé bezfalc. částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem - pro zděnou stěnu tl.250 mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do		drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		39,044		39,044		vlastní

		726.		DWp/159				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,008		40,008		vlastní

		727.		DWp/160				Jednokřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpeč. sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis - zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou stěnu tl.250 mm, s požární		odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,008		40,008		vlastní

		728.		DWp/161				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s pož. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,008		40,008		vlastní

		729.		DWp/162				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,008		40,008		vlastní

		730.		DW/163				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		731.		DW/164				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		732.		DWCa/165				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky. Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		733.		DWCa/166				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		734.		DWp/167				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku - tl.125 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,008		40,008		vlastní

		735.		DW168				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		ÚRS 2019-I

		736.		DW169				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.  Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		ÚRS 2019-I

		737.		DWCa/170				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky. Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		738.		DWp/171				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře, s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s pož. odolností. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku - tl.125 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		34,976		34,976		vlastní

		739.		DWp/172				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.  Nadsvětlík zasklení čirým sklem s pož. / odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární odolností,		dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		34,976		34,976		vlastní

		740.		DWp/173				Jednokřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním satinovaným sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení / satinovaným sklem s pož. odolností.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová - úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125		mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		37,132		37,132		vlastní

		741.		DWp/174				Jednokřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním satinovaným sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení / satinovaným sklem s pož. odolností.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová - úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125		mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		37,132		37,132		vlastní

		742.		DWp/175				Jednokřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním satinovaným sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení / satinovaným sklem s pož. odolností.  Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová - úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125		mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		37,132		37,132		vlastní

		743.		DWp/176				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm,  s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		37,132		37,132		vlastní

								A.1.1.5.2.03: 2.NP														850,119

		744.		DOp/201				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,052		40,052		vlastní

		745.		DOp/202				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL typu "C" Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		30,302		30,302		vlastní

		746.		DOp/203				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / zděnou příčku tl.150mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL typu "C"; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač /		koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		20,561		20,561		vlastní

		747.		DW/204				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. pro zděnou příčku tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		748.		DW/205				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		749.		DW/206				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň pro zděnou příčku tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků		- dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		750.		DW/207				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro - ŽB stěnu tl.250mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky.		Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		20,561		20,561		vlastní

		751.		DW/208				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		752.		DW/209				Dvoukřídlé asymetrické falc. částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení bezpečnostním - čirým sklem. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: / Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		753.		DWp/210				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 1400 x - 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K;		další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		33,888		33,888		vlastní

		754.		DOp/211				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		49,881		49,881		vlastní

		755.		DOp/212				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		49,881		49,881		vlastní

		756.		DO/213				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou stěnu tl.150mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		757.		DW/214				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou - š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování:		nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		758.		DW/215				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem.Rozměry (šxv) mm: 1600 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro - SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do		drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		37,132		37,132		vlastní

		759.		DOp/216				Dvoukřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		76,983		76,983		vlastní

		760.		DW/217				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		761.		DW/218				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		762.		DW/219				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; - Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		763.		DW/220				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; - Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		764.		DW/221				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		765.		DW/222				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		766.		DOp/223				Jednokřídlé falcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s požární odolností. Zasklení - čirým bezpečnostním sklem s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm s požární - odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany		pantů):KL-KL typu "C"; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		767.		DW/224				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		768.		DO/225				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 1600 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		22,446		22,446		vlastní

		769.		DW/226				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		770.		DWp/227				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis - zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s požární odolností,		dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		771.		DW/228				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		772.		DW/229				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		773.		DW/230				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; - Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		774.		DW/231				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		775.		DW/232				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		776.		DW/233				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		777.		DOp/234				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požár. odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		34,002		34,002		vlastní

		778.		DW/235				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		779.		DW/236				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře.Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		780.		DW/237				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		781.		DW/238				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		782.		DW/239				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC  zámek; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		783.		DW/240				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		784.		DW/241				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		785.		DWp/242				Dvoukřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární / odolností.Rozměry (šxv) mm: 1600 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s požární odolností, dělící		příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		51,714		51,714		vlastní

		786.		DWCa/243				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí.Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky.Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		787.		DWCa/244				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		788.		DWCa/245				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		789.		DW/246				Jednokřídlé posuvné plné, hladké. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. - Popis zárubeň: Zárubeň obložková, materiálově shodná s křídlem, pouzdro pro SDK příčku tl. / 125mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):mušle-mušle; Štítek: -; Zámek: - vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		10,039		10,039		vlastní

		790.		DW/247				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé otočné dveře.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		791.		DW/248				Dvoukřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, levé, oboustranně kyvné dveře. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem - pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do		drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		792.		DW/249				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK stěnu tl.150 mm, dělící příčel světlíku není na - celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál		kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		793.		DW/250				Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čirým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK stěnu tl.150 mm, dělící příčel světlíku není na - celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál		kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		794.		DO/251				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro PUR panel tl.50mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		795.		DO/252				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře.Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro PUR panel tl.50mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů):KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

								A.1.1.5.2.04: 3.NP														1,085,724

		796.		DO/301				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany - pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

		797.		DO/302				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany - pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

		798.		DO/303				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu / tl.250mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany - pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

		799.		DO/304				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 1400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		23,498		23,498		vlastní

		800.		DO/305				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 1400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		23,498		23,498		vlastní

		801.		DOp/306				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,219		21,219		vlastní

		802.		DOp/307				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,219		21,219		vlastní

		803.		DO/308				POPISOVÁ_POLOŽKA_Prvek neobsazen.						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		804.		DO/309				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 1400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		32,345		32,345		vlastní

		805.		DO/310				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany - pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		806.		DO/311				Jednokřídlé falcové, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; - Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu tl.150mm, / celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		807.		DO/312				Dvoukřídlé asymetrické falc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře. Zasklení bezpečnostním - čirým sklem.Rozměry (šxv) mm: 800+300 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. / Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový;		další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		23,498		23,498		vlastní

		808.		DO/313				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku / tl.100mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany - pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		809.		DO/314				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.100mm, / celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		810.		DW/315				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		811.		DOp/316				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm,		s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,753		42,753		vlastní

		812.		DOp/317				Dvoukřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm,		s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,753		42,753		vlastní

		813.		DOp/318				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,753		42,753		vlastní

		814.		DOp/319				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,753		42,753		vlastní

		815.		DW/320				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.150mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		816.		DOp/321				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		42,753		42,753		vlastní

		817.		DW/322				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		818.		DW/323				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		819.		DW/324				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		820.		DW/325				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		821.		DW/326				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		822.		DW/327				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.200 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		823.		DW/328				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		824.		DW/329				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		825.		DW/330				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		826.		DW/331				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků -		dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		827.		DO/332				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře. Zasklení čirým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		828.		DW/333				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		829.		DW/334				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz		Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		830.		DOp/335				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; / Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na		celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		41,736		41,736		vlastní

		831.		DWp/336				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis - zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm s požární odolností,		dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		41,736		41,736		vlastní

		832.		DW/337				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		31,451		31,451		vlastní

		833.		DW/338				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,613		21,613		vlastní

		834.		DW/339				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,613		21,613		vlastní

		835.		DW/340				Jednokřídlé posuvné plné, hladké. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. - Popis zárubeň: Zárubeň obložková, materiálově shodná s křídlem, pouzdro pro SDK příčku tl. 150mm.; / Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): mušle-mušle; Štítek: -; Zámek: vložkový; - další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		10,039		10,039		vlastní

		836.		DW/341				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,613		21,613		vlastní

		837.		DW/342				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		838.		DW/343				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		839.		DW/344				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		840.		DW/345				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		841.		DW/346				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		842.		DW/347				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		843.		DWp/348				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis - zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm s požární odolností,		dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,140		40,140		vlastní

		844.		DW/349				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		845.		DW/350				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		22,683		22,683		vlastní

		846.		DWCa/351				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí.Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky.; Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		847.		DWCa/352				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: ; - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		848.		DWCa/353				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: ; - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		849.		DWp/354				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čiré sklo s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu - tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		25,208		25,208		vlastní

		850.		DW/355				Trojkřídlé bezfalcové, plné, hladké, posuvné dveře. Rozměry (šxv) mm: 2200 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Zárubeň vlevo bezfalc., vpravo profil se zakrývací lištou, / nadpraží kastlík s kolejnicí (křídla zavěšená), materiálově shodné s křídlem.; Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): mušle-mušle; Štítek: ; Zámek: vložkový; další specifikace		viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		27,751		27,751		vlastní

		851.		DW/356				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		852.		DW/357				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		853.		DW/358				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC  zámek; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		854.		DW/359				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		855.		DW/360				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. ; Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

								A.1.1.5.2.05: 4.NP														705,701

		856.		DOp/401				Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1800 x - 2400; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / zděnou stěnu tl.150mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač /		koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		41,122		41,122		vlastní

		857.		DO/402				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		858.		DOp/403				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře, s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro / ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL typu "C" Panikové kování; Štítek: štítový; Zámek:		elektromechan.zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		21,306		21,306		vlastní

		859.		DOp/404				Dvoukřídlé asymetrické falc. částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. - Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu - tl.150 mm, s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání		dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; EPS: ano; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		69,969		69,969		vlastní

		860.		DOp/405				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s požární odolností. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem s požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; / Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu tl.150mm, s - požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany		pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EPS: ano; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		40,052		40,052		vlastní

		861.		DO/406				Jednokřídlé falcové, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, / celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		862.		DO/407				Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čirým - sklem.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu tl.150mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		9,522		9,522		vlastní

		863.		DO/408				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čirým sklem. Nadsvětlík zasklení čirým sklem.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; / Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové		těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		49,802		49,802		vlastní

		864.		DOp/409				Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		68,960		68,960		vlastní

		865.		DW/410				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KO; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		16,642		16,642		vlastní

		866.		DW/411				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení čiré sklo. - Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou - š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování:		nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		22,665		22,665		vlastní

		867.		DOp/412				Dvoukřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení čirým bezpečnostním sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		69,136		69,136		vlastní

		868.		DW/413				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: WC  zámek; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		22,446		22,446		vlastní

		869.		DOp/414				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čirým sklem s požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š.		žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		32,328		32,328		vlastní

		870.		DOp/415				Jednokřídlé bezfalcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení bezpečnostním čirým sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení čirým sklem s / požární odolností.  Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: - nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250 mm s		požární odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		32,328		32,328		vlastní

		871.		DW/416				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, levé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: - rozetový; Zámek: WC  zámek; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		872.		DW/417				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		873.		DW/418				Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro SDK příčku tl.150mm, celoobvodové / těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		874.		DW/419				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení satinovaným - vrstveným bezpečnostním sklem.Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KO; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		875.		DW/420				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře. Zasklení satinovaným - vrstveným bezpečnostním sklem.Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KO; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		876.		DW/421				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. pro SDK příčku tl.125mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		8,154		8,154		vlastní

		877.		DO/422				Plné exteriérové dveře, jednokřídlé, dovnitř otevíravé, levé. Rozměr křídla 1000/2100mm. Rozměry - (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EZS: magnet EZS; další specifikace		viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		10,039		10,039		vlastní

		878.		DO/423				Plné exteriérové dveře, jednokřídlé, dovnitř otevíravé, levé. Rozměr křídla 1000/2100mm. Rozměry - (šxv) mm: 1000 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová / zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EZS: magnet EZS; další specifikace		viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		10,039		10,039		vlastní

		879.		DO/424				POPISOVÁ_POLOŽKA_Prvek neobsazen.						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		880.		DWp/425				Jednokřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární - odolností. Zasklení satinovaným bezpeč. sklem s požární odolností. Nadsvětlík zasklení satinovaným / sklem s požár. odolností.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. - Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární		odolností, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KO-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		34,178		34,178		vlastní

		881.		DWCa/426				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestava dělící příčky v soc. zázemí.Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Součástí sestavy dělící příčky.Materiál kování: nerez; / Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; zahrnuto v A.1.1.6.11 - Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		882.		DWCa/427				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		883.		DWCa/428				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: rozetový; Zámek: WC  zámek; / zahrnuto v A.1.1.6.11 Zástěny v sociálním zázemí						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		884.		DW/429				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK stěnu tl.125 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

		885.		DW/430				Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík zasklení - satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro SDK stěnu tl.125 mm, dělící příčel - světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku		2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

		886.		DW/431				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KO; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

		887.		DW/432				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

		888.		DW/433				Jednokřídlé bezfalcové, částečně zasklené, hladké, levé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - satinovaným vrstveným bezpečnostním sklem. Nadsvětlík zasklení satinované sklo. Rozměry (šxv) mm: / 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s - vrchním nadsvětlíkem pro SDK příčku tl.125mm, dělící příčel světlíku není na celou š. žárubně,		celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KO; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		17,440		17,440		vlastní

								A.1.1.5.2.06: 5.NP														28,452

		889.		DOp/501				Jednokřídlé falc., plné, pravé, hladké, otočné, opláštěné žárově pozinkovaným plechem s požární - odolností. Odlišná povrchová úprava u inter./exter.Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. / plech; Povrchová úprava: pozink / nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň pro ŽB stěnu, - celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL;		Štítek: štítový; Zámek: vložkový; EZS: ano; Samozavírač / koordinátor: S/-; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		28,452		28,452		vlastní

								A.1.1.5.03: Hliníkové konstrukce														8,590,519

								A.1.1.5.3.01: 1.PP														389,010

		890.		AL/001				TYP 1, Sestava interiérové stěny rozměru 4100/2600mm, s jednokřídlými dveřmi 900/2100mm s horním - nadsvětlíkem u dveří. Zasklení fix., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - / značky pro slabozraké. Kotvení stěny až ke stropní k-ci. Instalační sloupek pro přepínač elektro., - Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		57,023		57,023		vlastní

		891.		AL/002				TYP 2, Interiérové členěné prosklené fixní okno rozměru 2200/2600 mm., Rozšiřující pevný spodní rám. - Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. , Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		32,175		32,175		vlastní

		892.		AL/003				TYP 3, Sestava exteriérového okna rozměru 5200/1900mm, 2x otevíravě-sklopné okno + 2x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		84,370		84,370		vlastní

		893.		AL/004				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		894.		AL/005				TYP 5, Exteriérové okno 2600/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		26,545		26,545		vlastní

		895.		AL/006				TYP 5, Exteriérové okno 2600/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		26,545		26,545		vlastní

		896.		AL/007				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		897.		AL/008				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		898.		ALp/009				TYP 7, Exteriérové okno 800/1700mm, fixní., Požární odolnost: EI 45 DP1, Dodávka včetně konzol pro - osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		14,114		14,114		vlastní

		899.		AL/010				TYP 8, Exteriérové dveře prosklené, rozměru 900/2100mm s horním nadsvětlíkem výšky 500mm s fixním - zasklením. Otevírání dveří do exteriéru., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od / podlahy - značky pro slabozraké. , Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,432		42,432		vlastní

								A.1.1.5.3.02: 1.NP														4,000,606

		900.		ALp/101				TYP 9, Sestava exteriérové stěny rozměru 1885/2600mm, s jednokřídlými dveřmi 900/2100mm a - nadsvětlíkem výšky 500mm na celou šířku stěny. Zasklení fix., Požární odolnost: EW 30 DP3+C, / Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Instalační - sloupek pro přepínač elektro., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		120,758		120,758		vlastní

		901.		ALp/102				TYP 10, Sestava exteriérové stěny rozměru 3625/2600mm, s dvoukřídlými dveřmi 900+900/2100mm a - nadsvětlíkem výšky 500mm nad dveřmi. Zasklení fix., Požární odolnost:EW 60 DP1+S+C, Rozšiřující / pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na - kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		251,705		251,705		vlastní

		902.		AL/103				TYP 11, Prosklená interiérová stěna rozměru 5130/2350mm s posuvnými celoprosklenými dvoukřídlými - dveřmi 1700+1700mm + 2.boční fixní světlíky. , Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od / podlahy - značky pro slabozraké. Kotvení stěny až ke stropní k-ci. - Součástí dodávky motorické ovládání certifikované dle ČSN EN 12101 vč. zálohovacího bezúdržbového		akumulátoru, který zabezpečí při výpadku elektrické sítě otevření signálem EPS a  kabelových rozvodů sloužící pro ovládání zařízení  v provedení B2s1d1 a se zajištěnou funkčností po dobu 30 minut., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce		ks		1.0		– 0		1.000		188,678		188,678		vlastní

		903.		ALp/104				TYP 12, Sestava interiérové stěny rozměru 1750/2600mm, s jednokřídlými dveřmi 900/2100mm s horním - nadsvětlíkem výšky 500mm u dveří. Zasklení fix., Požární odolnost: EI 30 DP1+S+C+P, Rozšiřující / pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na - kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		92,771		92,771		vlastní

		904.		ALp/105				TYP 13, Sestava interiérové stěny rozměru 3500/2600mm, s dvoukřídlými dveřmi 900+900/2100mm s horním - nadsvětlíkem výšky 500mm u dveří. Zasklení fix., Požární odolnost: EW 60DP1+S+C, Rozšiřující pevný / spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na kouřotěsnost., - Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		198,789		198,789		vlastní

		905.		AL/106				TYP 14, Prosklená fasádní kce sloupko-příčková celkového rozměru 3200/5700mm., Dodávka včetně - kotvení., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		147,327		147,327		vlastní

		906.		AL/107				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		907.		AL/108				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		908.		AL/109				TYP 16, Prosklená fasádní kce sloupko-příčková + posuvné čtyřkřídlé dveře rozměru 3600/2350mm., - Přístup. systém na kartovou čtečku. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Součástí / dodávky motorické ovládání certifikované dle ČSN EN 12101 vč. zálohovacího bezúdržbového - akumulátoru, který zabezpečí při výpadku elektrické sítě otevření signálem EPS a  kabelových rozvodů		sloužící pro ovládání zařízení  v provedení B2s1d1 a se zajištěnou funkčností po dobu 30 minut., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce		ks		1.0		– 0		1.000		906,129		906,129		vlastní

		909.		AL/110				TYP 17, Prosklená fasádní kce + posuvné dvoukřídlé dveře rozměru 1700/3050mm., Součástí dodávky - motorické ovládání vč. zálohovacího bezúdržbového akumulátoru, který zabezpečí při výpadku / elektrické sítě. , Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		510,464		510,464		vlastní

		910.		AL/111				TYP 18, Prosklená fasádní kce + otevíravé dvoukřídlé dveře, levé, rozměru 2550/3050mm., , Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		682,918		682,918		vlastní

		911.		AL/112				TYP 19, Prosklená fasádní kce sloupko-příčková + otevíravé jednokřídlé dveře, pravé, rozměru - 900/2350mm.,  Přístup. systém na kartovou čtečku., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		349,037		349,037		vlastní

		912.		AL/113				TYP 20, Exteriérové okno 1300/1700mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		22,562		22,562		vlastní

		913.		AL/114				TYP 20, Exteriérové okno 1300/1700mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		22,562		22,562		vlastní

		914.		AL/115				TYP 20, Exteriérové okno 1300/1700mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		22,562		22,562		vlastní

		915.		AL/116				TYP 21, Prosklené dvoukřídlé exteriér.dveře 900+900/2100mm s horním nadsvětlíkem výšky 1100mm. - Celkový rozměr prvku 1940/3200mm. Otevírání dveří do exteriéru. , Rozšiřující pevný spodní rám. Ve / výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Přístup. systém na kartovou čtečku., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		95,007		95,007		vlastní

		916.		AL/117				TYP 22, Sestava exteriérové stěny rozměru 1500/2170mm, s jednokřídlými levými dveřmi 900/2100mm + - boční fixní světlík.  Otevírání dveří do exteriéru., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce / 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké.  Přístup. systém na kartovou čtečku., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		58,303		58,303		vlastní

		917.		AL/118				TYP 23, Exteriérové sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,931		21,931		vlastní

		918.		AL/119				TYP 24, Sestava exteriérového okna rozměru 3175/1700mm, otevíravě-sklopné okno 1200/1700mm + fix - 1975/1700mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		45,184		45,184		vlastní

		919.		AL/120				TYP 25, Exteriérové sklopné okno rozměru 700/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		15,129		15,129		vlastní

		920.		AL/121				TYP 26, Exteriérové sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,931		21,931		vlastní

		921.		AL/122				TYP 27, Exteriérové sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,931		21,931		vlastní

		922.		AL/123				TYP 28, Exteriérové sklopné okno rozměru 700/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		15,129		15,129		vlastní

		923.		AL/124				TYP 29, Exteriérové otevíravě-sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Otevírání okna ve spodní části - okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,703		21,703		vlastní

		924.		AL/125				TYP 29, Exteriérové otevíravě-sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Otevírání okna ve spodní části - okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,703		21,703		vlastní

		925.		AL/126				TYP 29, Exteriérové otevíravě-sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Otevírání okna ve spodní části - okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,703		21,703		vlastní

		926.		AL/127				TYP 29, Exteriérové otevíravě-sklopné okno rozměru 1200/1700mm. Otevírání okna ve spodní části - okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,703		21,703		vlastní

		927.		AL/128				TYP 30, Exteriérové sklopné okno rozměru 920/1700mm. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		17,789		17,789		vlastní

								A.1.1.5.3.03: 2.NP														1,340,020

		928.		ALp/201				TYP 31, Sestava interiérové stěny rozměru 1750/2600mm, s jednokřídlými levými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm na celou šířku stěny. Zasklení fix. , Požární odolnost: EI 30 / DP3+S+C+P; Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. - Požadavek na kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		92,771		92,771		vlastní

		929.		ALp/202				TYP 32, Interiérová prosklená stěna s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Požární odolnost: EI 60 - DP1; Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké., Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		75,132		75,132		vlastní

		930.		AL/203				TYP 33, Sestava interiérové stěny rozměru 5350/3400mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 1000/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 1300mm na šířku dveří. Zasklení fix. , Rošiřující horní rám min. 50mm. / Rozšiřující pevný spodní rám. Zvýšená odolnost proti chemikáliím. Instalační sloupek pro přepínač - elektro., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		73,025		73,025		vlastní

		931.		AL/204a				TYP 34, Sestava interiérové stěny rozměru - viz. schéma grafické přílohy, výška stěny 2100 mm. V - sestavě jsou umístěny 3x jednokřídlé levé dveře 1000/2100mm. Zasklení fix výšky 1000 mm s parapetem / 1100 mm., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké., - Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		82,981		82,981		vlastní

		932.		AL/204b				TYP 34, Sestava interiérové stěny rozměru - viz. schéma grafické přílohy, výška stěny 2100 mm. V - sestavě jsou umístěny 3x jednokřídlé levé dveře 1000/2100mm. Zasklení fix výšky 1000 mm s parapetem / 1100 mm., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké., - Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		82,981		82,981		vlastní

		933.		AL/204c				TYP 34, Sestava interiérové stěny rozměru - viz. schéma grafické přílohy, výška stěny 2100 mm. V - sestavě jsou umístěny 3x jednokřídlé levé dveře 1000/2100mm. Zasklení fix výšky 1000 mm s parapetem / 1100 mm., Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké., - Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		82,981		82,981		vlastní

		934.		AL/205a				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm, Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		935.		AL/205b				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		936.		AL/205g				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		937.		AL/205h				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		938.		AL/205c				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		939.		AL/205i				POPISOVÁ POLOŽKA_TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 1700/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks												vlastní

		940.		AL/205d				TYP 36, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 4000/2600mm, Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,222		31,222		vlastní

		941.		AL/205e				TYP 36, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 4000/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,222		31,222		vlastní

		942.		AL/205f				TYP 36, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 4000/2600mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,222		31,222		vlastní

		943.		AL/206				TYP 37, Sestava exteriérového okna rozměru 4000/1000mm, sklopné okno 3000/1000mm + fix 1000/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,850		42,850		vlastní

		944.		AL/207				TYP 38, Sestava exteriérového okna rozměru 6500/1900mm, 2x otevíravě-sklopné okno + 3x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		104,134		104,134		vlastní

		945.		AL/208				TYP 39, Exteriérové okno 650/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		15,199		15,199		vlastní

		946.		AL/209				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		947.		AL/210				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		948.		AL/211				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		949.		AL/212				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		950.		AL/213				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		951.		AL/214				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		952.		AL/215				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		953.		AL/216				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		954.		AL/217				TYP 41, Sestava exteriérového okna rozměru 3900/1900mm, 1x otevíravě-sklopné okno + 2x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		61,373		61,373		vlastní

		955.		AL/218				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		956.		AL/219				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		957.		AL/220				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		958.		AL/221				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		959.		AL/222				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		960.		AL/223				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		961.		AL/224				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

								A.1.1.5.3.04: 3.NP														1,663,186

		962.		ALp/301				TYP 31, Sestava interiérové stěny rozměru 1750/2600mm, s jednokřídlými levými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm na celou šířku. Zasklení fix., Požární odolnost: EI 30 DP3+S+C+P , / Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na - kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		110,012		110,012		vlastní

		963.		ALp/302				TYP 42, Sestava interiérové stěny rozměru 1750/2600mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm na celou šířku. Zasklení fix., Požární odolnost: EI 30 DP3+S+C+P , / Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na - kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		110,012		110,012		vlastní

		964.		AL/303				TYP 43, Sestava interiérové stěny rozměru 7915/2600mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm nad dveřmi. Zasklení fix.  , Instalační sloupek pro přepínač / elektro., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		87,622		87,622		vlastní

		965.		AL/304				TYP 44, Sestava interiérové stěny rozměru 3000/2600mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 800/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm nad dveřmi. Zasklení fix.  , Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce / 600-1800mm od podlahy grafické polepy dle návrhu architekta. Přístup. systém na kartovou čtečku. - Instalační sloupek pro přepínač elektro., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		45,291		45,291		vlastní

		966.		AL/305				TYP 45, Interiérové členěné prosklené fixní okno rozměru 3000/1500mm., -, Další speficikace viz - Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		26,285		26,285		vlastní

		967.		AL/306				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		968.		AL/307				TYP 14, Prosklená fasádní kce sloupko-příčková celkového rozměru 3200/5700mm., Dodávka včetně - kotvení., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		147,327		147,327		vlastní

		969.		AL/308				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		970.		AL/309				TYP 47, Sestava exteriérového okna rozměru 6500/1900mm, 3x otevíravě-sklopné okno + 2x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		108,894		108,894		vlastní

		971.		AL/310				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		972.		AL/311				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		973.		AL/312				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		974.		AL/313				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		975.		AL/314				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		976.		AL/315				TYP 47, Sestava exteriérového okna rozměru 6500/1900mm, 3x otevíravě-sklopné okno + 2x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		108,894		108,894		vlastní

		977.		AL/316				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		978.		AL/317				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		979.		AL/318				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		980.		AL/319				TYP 48, Sestava exteriérového okna rozměru 3900/1900mm, 2x otevíravě-sklopné okno + 1x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		66,148		66,148		vlastní

		981.		AL/320				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		982.		AL/321				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		983.		AL/322				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		984.		AL/323				TYP 15, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		985.		AL/324				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		986.		AL/325				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		987.		AL/326				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		988.		AL/327				TYP 14, Prosklená fasádní kce sloupko-příčková celkového rozměru 3200/5700mm., Dodávka včetně - kotvení., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		147,327		147,327		vlastní

		989.		AL/328				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		990.		AL/329				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		991.		AL/330				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		992.		AL/331				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		993.		AL/332				TYP 49, Exteriérové okno 900/1000mm, otevíravé okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		11,673		11,673		vlastní

								A.1.1.5.3.05: 4.NP														1,197,698

		994.		ALp/401				TYP 50, Sestava interiérové stěny rozměru 2400/2600mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 800/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm nad dveřmi. Zasklení fix., Požární odolnost: EW 30 DP3+C, / Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 600-1800mm od podlahy grafické polepy dle návrhu architekta. - Přístup. systém na kartovou čtečku. Instalační sloupek pro přepínač elektro., Další speficikace viz		Výpis výrobků hliníkové konstrukce		ks		1.0		– 0		1.000		101,518		101,518		vlastní

		995.		ALp/402				TYP 31, Sestava interiérové stěny rozměru 1750/2600mm, s jednokřídlými levými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm na celou šířku. Zasklení fix., Požární odolnost: EI 30 DP3+S+C+P , / Rozšiřující pevný spodní rám. Ve výšce 900-1500mm od podlahy - značky pro slabozraké. Požadavek na - kouřotěsnost., Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		77,689		77,689		vlastní

		996.		AL/403a				TYP 52, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 19600/3800mm. , Zavěšená - konstrukce kotvená do žb desek. , Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		225,746		225,746		vlastní

		997.		AL/403b				TYP 53, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 19600/3800mm. , Zavěšená - konstrukce kotvená do žb desek. , Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		225,746		225,746		vlastní

		998.		AL/404				TYP 38, Sestava exteriérového okna rozměru 6500/1900mm, 2x otevíravě-sklopné okno + 3x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		104,134		104,134		vlastní

		999.		AL/405				TYP 51, Sestava exteriérového okna rozměru 1950/1900mm, otevíravě-sklopné okno 1300/1900mm + fix - 650/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		34,268		34,268		vlastní

		1,000.		AL/406				TYP 40, Exteriérové okno 1300/1900mm, otevíravě-sklopné. Otevírání okna ve spodní části okna., - Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové / konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		24,329		24,329		vlastní

		1,001.		AL/407				TYP 6, Exteriérové okno 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. Otevírání okna ve - spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz / Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		1,002.		AL/408				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		1,003.		AL/409				TYP 48, Sestava exteriérového okna rozměru 3900/1900mm, 2x otevíravě-sklopné okno + 1x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		66,148		66,148		vlastní

		1,004.		AL/410				TYP 6, Sestava exteriérového okna rozměru 2600/1900mm, otevíravě-sklopné okno + fix 1300/1900mm. - Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další / speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		42,600		42,600		vlastní

		1,005.		AL/411				TYP 41, Sestava exteriérového okna rozměru 3900/1900mm, 1x otevíravě-sklopné okno + 2x fix o - rozměrech 1300/1900mm. Otevírání okna ve spodní části okna., Dodávka včetně konzol pro osazení do / tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		61,373		61,373		vlastní

		1,006.		AL/412				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		1,007.		AL/413				TYP 4, Sestava exteriérového okna rozměru 3200/1000mm, sklopné okno 1900/1000mm + fix 1300/1000mm. - Manuální otevírání okna pomocí pákového otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné / izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		31,603		31,603		vlastní

		1,008.		AL/414				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		1,009.		AL/415				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		1,010.		AL/416				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

		1,011.		AL/417				TYP 46, Exteriérové okno 2000/1000mm, sklopné okno. Manuální otevírání okna pomocí pákového - otvírače., Dodávka včetně konzol pro osazení do tepelné izolace, Další speficikace viz Výpis výrobků / hliníkové konstrukce				ks		1.0		– 0		1.000		21,435		21,435		vlastní

								A.1.1.5.04: Vrata														427,725

								A.1.1.5.4.01: 1.PP														368,541

		1,012.		V/001				Průmyslová sekční výsuvná plastová vrata, bez prosvětlení - motorické ovládaní. Havarijní ovládání - na klíček. Rozměry (šxv) mm: 3500 x 2650; Materiál: plast; Povrchová úprava: -. Popis: Vodící / kolejnice včetně zarážek.Materiál kování: plast; Ovládání dveří (ze strany pantů): motorické; - Štítek: -; Zámek: FAB; Samozavírač / koordinátor: -; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře				kus		1.0		– 0		1.000		47,391		47,391		vlastní

		1,013.		Vp/002				Protipožární sekční vrata s vysokou vytrvalostí cyklů - motorické ovládaní vč.. zálohovacího - bezúdržbového akumulátoru - napojení na EPS (v případě požáru se uzavřou) Havarijní ovládání na / klíček. Rozměry (šxv) mm: 3000 x 2650; Materiál: ocel; Povrchová úprava: lakovaný povrch. Popis: - Vodící kolejnice včetně zarážek.Materiál kování: ocel; Ovládání dveří (ze strany pantů): motorické;		Štítek: -; Zámek: FAB; Samozavírač / koordinátor: -; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		321,150		321,150		vlastní

								A.1.1.5.4.02: 1.NP														59,184

		1,014.		V/101				Multifunkční jednokřídlá posuvná plechová vrata s krytem horních vodících kolejnic a zarážky. - Manuální ovládání otevírání. Uzamykatelná vrata. Rozměry (šxv) mm: 4000 x 3100; Materiál: ocel; / Povrchová úprava: lakovaný povrch. Popis zárubeň: Vodící horní kolejnice včetně zarážek. Materiál - kování: ; Ovládání dveří (ze strany pantů): madlo-madlo; Štítek: ; Zámek: FAB; EZS: ano; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		1,015.		V/102				Multifunkční dvoukřídlá posuvná plechová vrata s krytem horních vodících kolejnic a zarážky. - Manuální ovládání otevírání. Uzamykatelná vrata. Rozměry (šxv) mm: 3500 x 3100; Materiál: ocel; / Povrchová úprava: lakovaný povrch. Popis zárubeň: Vodící horní kolejnice včetně zarážek. Materiál - kování: ; Ovládání dveří (ze strany pantů): madlo-madlo; Štítek: ; Zámek: FAB; EZS: ano; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		23,016		23,016		vlastní

		1,016.		V/103				Multifunkční jednokřídlá posuvná plechová vrata s krytem horních vodících kolejnic a zarážky. - Manuální ovládání otevírání. Uzamykatelná vrata. Rozměry (šxv) mm: 1500 x 3100; Materiál: ocel; / Povrchová úprava: lakovaný povrch. Popis zárubeň: Vodící horní kolejnice včetně zarážek. Materiál - kování: ; Ovládání dveří (ze strany pantů): madlo-madlo; Štítek: ; Zámek: FAB; EZS: ano; další		specifikace viz Výpis výrobků - dveře		kus		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

								A.1.1.06: Prvky														10,336,291

								A.1.1.6.01: Klempířské prvky														540,068

								A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky														540,068

		1,017.		K/001				Zavětrná lišta u atiky, včetně kotevních dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 250 mm. Materiál; - poplastovaný plech. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		345.1		– 0		345.100		355		122,546		vlastní

		1,018.		K/002				Okapnice na střeše v místě schodiště, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 250 - mm. Materiál;  poplastovaný plech. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - / KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		7.0		– 0		7.000		232		1,626		vlastní

		1,019.		K/003				Zavětrná lišta v místě shodiště, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 250 mm. - Materiál;  poplastovaný plech. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ / VÝROBKY				m		7.0		– 0		7.000		355		2,486		vlastní

		1,020.		K/004				Okapový žlab, půlkruhový 130 mm, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. Spád 0,5%. R.š. - 250 mm. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		7.0		– 0		7.000		329		2,302		vlastní

		1,021.		K/005				Parapet dveří v místě vstupu na střechu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. - 360 mm. Materiál; Ti.Zn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		2.2		– 0		2.200		548		1,206		vlastní

		1,022.		K/006				Krycí plech nadokenního pásu, včetně příponky, kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 550 - mm. Materiál; Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ / VÝROBKY				m		173.7		– 0		173.700		603		104,706		vlastní

		1,023.		K/007				Oplechování atiky dilatačním spojem, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (nad - vjezdem do 1.PP). R.š. 560 mm. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ / - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		4.2		– 0		4.200		614		2,578		vlastní

		1,024.		K/008				Oplechování atiky dilatačním spojem, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (mezi SO 01 - a 02). R.š. 490 mm. Materiál; TiZn.Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - / KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		7.3		– 0		7.300		559		4,080		vlastní

		1,025.		K/009				Oplechovaní markýzy, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 510mm. Materiál; TiZn. - Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		13.0		– 0		13.000		548		7,124		vlastní

		1,026.		K/010				Oplechování VZT prostupu, nerezová stahovací lišta poplastovaná, včetně  kotevních, dilatačních a - spojovacích prvků. . R.š. 100 mm . Materiál: Poplastovaný plech. Další specifikace viz. / 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		4.2		– 0		4.200		219		921		vlastní

		1,027.		K/011				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 310 mm. Materiál: Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		142.905		– 0		142.905		603		86,143		vlastní

		1,028.		K/012				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 390 mm. Materiál; Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		44.94		– 0		44.940		658		29,553		vlastní

		1,029.		K/013				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 450 mm. Materiál; Eloxovaný hliník.Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		63.6		– 0		63.600		712		45,309		vlastní

		1,030.		K/014				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 370mm. Materiál: Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		7.6		– 0		7.600		658		4,998		vlastní

		1,031.		K/015				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 270mm. Materiál: Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		26.7		– 0		26.700		548		14,632		vlastní

		1,032.		K/016				Oplechování vnějšího parapetu, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (stěna s lepeným - obkladem). R.š. 320 mm. Materiál; Eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS / VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		15.8		– 0		15.800		603		9,524		vlastní

		1,033.		K/017				Krycí plech prosklené hliníkové fasády, dodávka včetně kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. - R.š. 640 mm. Materiál; eloxovaný hliník. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - / KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		60.6		– 0		60.600		723		43,836		vlastní

		1,034.		K/018				Dešťový svod kruhový DN 100 mm + žlabový kotlík + výtokové koleno, dodávka včetně  kotevních, - spojovacích prvků. R.š. -. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - / KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		3.2		– 0		3.200		230		737		vlastní

		1,035.		K/019				Okapový žlab hranatý 100x100 mm, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. Spád 0,5%. R.š. - 420 mm. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		5.9		– 0		5.900		756		4,457		vlastní

		1,036.		K/020				Dešťový svod čtvercový 100x100 mm + žlabový kotlík + S koleno, dodávka včetně  kotevních, - spojovacích prvků. R.š. -. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - / KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		7.1		– 0		7.100		865		6,142		vlastní

		1,037.		K/021				Okapový plech, včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. (budky pro prostup VZT, ...) R.š. - 330 mm. Materiál; TiZn. Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m		13.1		– 0		13.100		168		2,200		vlastní

		1,038.		K/023				Oplechování VZT prostupu včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 970 mm. Materiál; - Eloxovaný hliniík.  Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m2		13.2		– 0		13.200		2,192		28,934		vlastní

		1,039.		K/024				Oplechování VZT prostupu včetně  kotevních, dilatačních a spojovacích prvků. R.š. 1070 mm. Materiál; - Eloxovaný hliniík.  Další specifikace viz. 1200_05_D.1.1.29_VÝPIS VÝROBKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				m2		6.4		– 0		6.400		2,192		14,029		vlastní

								A.1.1.6.02: Zámečnické prvky														3,610,592

								A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky														3,610,592

		1,040.		Z/001				VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100MM. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY 2x60/8MM A S VÝPLNÍ - Z NEREZ PLETIVA (OKA 75/75MM). MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL / 7016 (tm. šedá) / NEREZ SÍŤ. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ - VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		287,415		287,415		vlastní

		1,041.		Z/002a				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,042.		Z/002b				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,043.		Z/002c				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,044.		Z/002d				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,045.		Z/002e				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,046.		Z/002f				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,047.		Z/002g				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,048.		Z/002h				MADLO UMÍSTĚNÉ VE VNITŘNÍM HL. SCHODIŠTI. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V - ODSTÍNU RAL 7016 (tm. šedá). Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,263		4,263		vlastní

		1,049.		Z/003				VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900MM. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY 2x60/8MM A S VÝPLNÍ Z - NEREZ PLETIVA (OKA 75/75MM). MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL / 7016 (tm. šedá) / NEREZ SÍŤ. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ - VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		240,638		240,638		vlastní

		1,050.		Z/004				VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900MM. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY 2x60/8MM A S VÝPLNÍ Z - NEREZ PLETIVA (OKA 75/75MM). MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL / 7016 (tm. šedá) / NEREZ SÍŤ. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ - VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		62,884		62,884		vlastní

		1,051.		Z/005b				VENKOVNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ OKOLO ANGLICKÉHO DVORKU. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY - 60/12MM, PRUTOVÁ VÝPLŇ JE 60/8MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		238,014		238,014		vlastní

		1,052.		Z/005d				VENKOVNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ OKOLO ANGLICKÉHO DVORKU. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY - 60/12MM, PRUTOVÁ VÝPLŇ JE 60/8MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		68,796		68,796		vlastní

		1,053.		Z/006				ZÁBRANA ODDĚLUJÍCÍ PROSTOR ROZVADĚČE VN V TRAFOSTANICI - RÁMY Z L PROFILŮ S VÝPLNÍ Z PLETIVA S OKY - 60X60mm, PLOCHA 4x3,4 m, SLOŽENO ZE TŘÍ DÍLŮ (ZDEMONTOVATELNÝCH JEN Z PROSTORU PRE - OD ROZVADĚČE / VN). POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		33,062		33,062		vlastní

		1,054.		Z/007a				VENKOVNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY - 60/12MM, PRUTOVÁ VÝPLŇ JE 60/8MM.  1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		40,624		40,624		vlastní

		1,055.		Z/007b				VENKOVNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY - 60/12MM, PRUTOVÁ VÝPLŇ JE 60/8MM.  1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		12,828		12,828		vlastní

		1,056.		Z/007c				MADLO U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ. MADLO JE Z TR 50/2MM. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL - 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		6,433		6,433		vlastní

		1,057.		Z/009				VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100MM. ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH NEREZOVÝCH SLOUPKŮ O 40MM KOTVENÝCH - DVOJITĚ Z BOKU DO ŽB KCE, VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA VSG-ESG 55.1 (sklo VSG 5 mm - fólie PVB / 0,76 mm - sklo ESG 5 mm) FIXOVÁNA. SLOUPKY, ÚCHYTY - BROUŠENÝ NEREZ; MADLO - PŘÍRODNÍ ODSTÍN, NELAK. - Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		111,397		111,397		vlastní

		1,058.		Z/010				OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍ LÁVCE.  ZÁBRADLÍ JE SLOŽENÉ Z NOSNÝCH SLOUPKŮ Z PÁSOVINY 60/12MM A - BODOVĚ KOTVENÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016; SKLO. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		192,992		192,992		vlastní

		1,059.		Z/011				EXTERIÉROVÝ PEVNÝ ŽEBŘÍK - PODROBNÝ POPIS VIZ GRAF. PŘÍLOHA. POZINK. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		30,285		30,285		vlastní

		1,060.		Z/012				INTERIÉROVÝ PEVNÝ ŽEBŘÍK - PODROBNÝ POPIS VIZ GRAF. PŘÍLOHA. POZINK. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		13,483		13,483		vlastní

		1,061.		Z/013				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 900mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		6.0		– 0		6.000		217		1,302		vlastní

		1,062.		Z/014				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 900mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		23.0		– 0		23.000		217		4,991		vlastní

		1,063.		Z/015				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		4.0		– 0		4.000		217		868		vlastní

		1,064.		Z/016				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,065.		Z/017				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 900mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		17.0		– 0		17.000		217		3,689		vlastní

		1,066.		Z/018				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÍMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		3.0		– 0		3.000		217		651		vlastní

		1,067.		Z/019				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1600mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,068.		Z/021				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		3.0		– 0		3.000		217		651		vlastní

		1,069.		Z/022				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,070.		Z/023				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 900mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,071.		Z/025				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,072.		Z/026				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA PRO KERAM. DLAŽBU. DL. 700mm. ELOX, BARVA DLE UPŘESNĚNÍ - ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		329		658		vlastní

		1,073.		Z/027				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA PRO KERAM. DLAŽBU. DL. 800mm. ELOX, BARVA DLE UPŘESNĚNÍ - ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		11.0		– 0		11.000		384		4,220		vlastní

		1,074.		Z/028				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA PRO KERAM. DLAŽBU. DL. 900mm. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		6.0		– 0		6.000		438		2,630		vlastní

		1,075.		Z/029				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA PRO KERAM. DLAŽBU. DL. 1300mm. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		877		877		vlastní

		1,076.		Z/030				VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ 3600/2000 mm OSAZENÁ V LÍCI OKOLNÍ PODLAHY. LEMOVANÁ NEREZOVÝM RÁMEM L 20/20/3 - mm. VÝŠKA ROHOŽE 17 mm. SLOŽENÍ ROHOŽE - HLINÍKOVÉ PROFILY Š. 27 mm VYPLNĚNÉ ČERNÝM KOBERCEM. NEREZ. / Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		46,535		46,535		vlastní

		1,077.		Z/031				HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - POROROŠT ROZMĚRU 1500/1500 mm, VČETNĚ LEMOVACÍHO PROFILU PRO OSAZENÍ A PLECHOVÉ - VANY HL. 100 mm, ROŠT: ŽÁROVĚ ZINKOVÁN, VLOŽENÁ PRŮBĚŽNÁ GUMOVÁ VLNOVKA PŘIPEVNĚNÁ K PLECHOVÉ / KONSTRUKCI, VČ. TRATIVODU. POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		21,484		21,484		vlastní

		1,078.		Z/032				HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - VYMÝVATELNÁ, POROROŠT ROZMĚRU 1000/1500 mm, VČETNĚ LEMOVACÍHO PROFILU PRO - OSAZENÍ A PLECHOVÉ VANY HL. 100 mm, ROŠT: ŽÁROVĚ ZINKOVÁN, VLOŽENÁ PRŮBĚŽNÁ GUMOVÁ VLNOVKA / PŘIPEVNĚNÁ K PLECHOVÉ KONSTRUKCI, BETONOVÝ POVRCH OŠETŘEN HLADKOU STĚRKOU. POZINK. Další specifikace - viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		14,626		14,626		vlastní

		1,079.		Z/033				SKLOPNÝ SCHOD 250/1000/50 Z POROROŠTU 30/3 - 34/38. SKLOPNÝ SCHOD 250/1000/50 Z POROROŠTU 30/3 - - 34/38				ks		1.0		– 0		1.000		12,731		12,731		vlastní

		1,080.		Z/034				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1100mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,081.		Z/035				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA PRO KERAM. DLAŽBU. DL. 1000mm. ELOX, BARVA DLE UPŘESNĚNÍ - ARCHITEKTA. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		548		1,096		vlastní

		1,082.		Z/036				OCELOVÝ SLOUPEK PRO VYNESENÍ PŘEKLADU U TRAFA, JEKL 80x80x5 mm. POZINK. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		2.45		– 0		2.450		3,436		8,418		vlastní

		1,083.		Z/038a				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 900x1200 mm, ZATÍŽENÍ E600, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM, ROZNÁŠECÍ - RÁM - JAKL 120/120/5,  DODÁVKA VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		45,909		45,909		vlastní

		1,084.		Z/038b				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 900x1200 mm, ZATÍŽENÍ C250, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM, DODÁVKA - VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS / VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		3.0		– 0		3.000		45,909		137,728		vlastní

		1,085.		Z/038c				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 900x1200 mm, ZATÍŽENÍ A15, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM, DODÁVKA - VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS / VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		45,909		45,909		vlastní

		1,086.		Z/038d				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 1200x1200 mm, ZATÍŽENÍ C250, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM, DODÁVKA - VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS / VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		51,117		51,117		vlastní

		1,087.		Z/038e				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 600x600 mm, ZATÍŽENÍ A15, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM (VZDUCHO A - VODOTĚSNÝ), DODÁVKA VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		31,346		62,691		vlastní

		1,088.		Z/038f				OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 600x600 mm, ZATÍŽENÍ E600, UZAMYKATELNÝ, VYBAVEN TĚSNĚNÍM (VZDUCHO A - VODOTĚSNÝ), DODÁVKA VČETNĚ VŠECH OSAZOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		31,346		31,346		vlastní

		1,089.		Z/039				HEB 120, DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - PRO OSAZENÍ PZD DESEK PRO ZASTROPENÍ ŠACHTY V 1PP. 1 x - ZÁKLADNÍ NÁTĚR. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		5.3		– 0		5.300		12,056		63,897		vlastní

		1,090.		Z/040				VNITŘNÍ ZÁBRANA (MADLO + ZARÁŽKA) NA HLAVNÍM SCHODIŠTI V 1.PP POD SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM. 1 x ZÁKLADNÍ - NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - / ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,701		2,701		vlastní

		1,091.		Z/041				VNITŘNÍ ZÁBRANA (MADLO + ZARÁŽKA) NA VEDLEJŠÍM SCHODIŠTI V 1.PP POD SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM. 1 x - ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS / VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,701		2,701		vlastní

		1,092.		Z/043				KOTVENÍ A SKLENĚNÝ OBKLAD U VÝTAHŮ V. 3000 mm, PLOCHA SKLA 4.54 m2 - 7 TABULÍ, 32 KOTEVNÍCH BODŮ, - SOKL Z NEREZOVÉHO PLECHU NALEPENÝ NA JEKL 50x40x2 DÉLKY 1.26 m. NEREZ. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		4.0		– 0		4.000		22,889		91,555		vlastní

		1,093.		Z/044				POHLEDOVÁ OHRÁDKA S VRÁTKY Š. 800 mm OKOLO VZT NA STŘEŠE SO 02, 3,3 x 5,5 m, V. 850 mm. 1 x ZÁKLADNÍ - NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - / ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		1.0		– 0		1.000		76,194		76,194		vlastní

		1,094.		Z/045				OCELOVÝ PŘEKLAD Z 2 x L-PROFILŮ 60x60x6 mm. OCELOVÝ PŘEKLAD Z 2 x L-PROFILŮ 60x60x6 mm. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		1.3		– 0		1.300		2,551		3,316		vlastní

		1,095.		Z/046				STAHOVACÍ PRVEK HYDROIZOLACE VYTAŽENÉ NA PROSTUP VZT STŘECHOU - 4x PROFIL L 70/70/8, 4x ZÁVITOVÁ TYČ - M10, VČETNĚ SPOJOVACÍCH PRVKŮ. NEREZ. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - / ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				bm		11.0		– 0		11.000		1,815		19,965		vlastní

		1,096.		Z/047				VODOTĚSNÝ DILATAČNÍ POJEZDOVÝ PROFIL PRO LITÉ BETONOVÉ PODLAHY, ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST E600. NEREZ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		25.0		– 0		25.000		256		6,403		vlastní

		1,097.		Z/048				2x OCELOVÝ L-PROFIL 75/50/5, KOTVENO DO BET. DESKY, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ. 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR. - Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		25.0		– 0		25.000		12,161		304,030		vlastní

		1,098.		Z/049				VÝSTRAŽNÝ PROFIL VYMEZUJÍCÍ MAX. PODJEZDNOU VÝŠKU.1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL - 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		17,843		35,686		vlastní

		1,099.		Z/050				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,100.		Z/051				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 900mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		8.0		– 0		8.000		217		1,736		vlastní

		1,101.		Z/052				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1000mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,102.		Z/053				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1400mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		5.0		– 0		5.000		217		1,085		vlastní

		1,103.		Z/054				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,104.		Z/055				POROROŠT 1000 x 1000 mm 30/3 - 34/38 ZAPUŠTĚNÝ DO DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY OSAZENÝ DO OCELOVÉHO RÁMU Z - L-PROFILU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C 250 kN. VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		2.0		– 0		2.000		4,793		9,587		vlastní

		1,105.		Z/056				POROROŠT 1200 x 1200 mm 30/3 - 34/38 ZAPUŠTĚNÝ DO DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY OSAZENÝ DO OCELOVÉHO RÁMU Z - L-PROFILU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C 250 kN. VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		1.0		– 0		1.000		5,932		5,932		vlastní

		1,106.		Z/057				ZAPUŠTĚNÁ NEREZOVÁ VANA HL. 120 mm S POROROŠTEM 1500 x 2000 mm OSAZENÝM DO  OCELOVÉHO RÁMU Z - L-PROFILU vč. výztužných žebírek, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C 250 kN. VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A / PODKLADNÍHO XPS TL. 30 mm. NAPOJENÁ NA KANALIZACI. NEREZ. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		1.0		– 0		1.000		37,176		37,176		vlastní

		1,107.		Z/058				PODLAHOVÝ DILATAČNÍ PROFIL š.120 mm, PŘEKONÁVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm. ELOX AL, BARVA RAL 7016. - Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		15.83		– 0		15.830		779		12,336		vlastní

		1,108.		Z/059				KOTVENÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA - 3 KS OCELOVÝCH TÁHEL 8 mm KOTVENÝCH DO OCELOVÝCH KOTEVNÍCH BODŮ. NEREZ. - Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		2.0		– 0		2.000		2,502		5,005		vlastní

		1,109.		Z/060				OCELOVÉ DVOURAMENNÉ POMOCNÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU VČETNĚ ZÁBRADLÍ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. - Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				kpl		1.0		– 0		1.000		86,774		86,774		vlastní

		1,110.		Z/062				STANDARTNÍ LITINOVÉ STUPADLO KOTVENÉ DO ŽB ŠACHTY, NÁSTUPNICE Š. 250 mm, VZDÁLENOST STUPADEL 300 mm, - VZDÁLENOST VNĚJŠÍHO LÍCE STUPADLA OD LÍCE STĚNY 150 mm. Litina. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		64.0		– 0		64.000		270		17,283		vlastní

		1,111.		Z/063				PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE NA VSTUPNÍ MARKÝZE, FASÁDNÍ PLECHOVÉ KAZETY KOTVENÉ DO HLINÍKOVÉ NOSNÉ - KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI MARKÝZY, KAZETY SE SKRYTÝM KOTVENÍM, ŠÍŘE KAZET 400 mm. / ELOX AL, BARVA RAL 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ - VÝROBKY				m2		20.7		– 0		20.700		9,371		193,976		vlastní

		1,112.		Z/064				VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ 1800/2000 mm OSAZENÁ V LÍCI OKOLNÍ PODLAHY. LEMOVANÁ NEREZOVÝM RÁMEM L 20/20/3 - mm. VÝŠKA ROHOŽE 17 mm. SLOŽENÍ ROHOŽE - HLINÍKOVÉ PROFILY Š. 27 mm VYPLNĚNÉ ČERNÝM KOBERCEM. NEREZ. / Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		24,504		24,504		vlastní

		1,113.		Z/065				DODATEČNĚ VKLÁDANÁ DILATAČNÍ LIŠTA DO BETONOVÉ PODLAHY, ZÁTĚŽOVÁ ODOLNOST E600. NEREZ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		3.5		– 0		3.500		155		543		vlastní

		1,114.		Z/066				OCELOVÝ UKONČUJÍCÍ L-PROFIL 60x60x6 mm DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE. NEREZ. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		9.3		– 0		9.300		199		1,855		vlastní

		1,115.		Z/067a				ZAKLOPENÍ KABELOVÉHO KANÁLU, MATERIÁL: KOTLOVÝ PLECH-NEUŠLECHTILÁ, NÍZKOUHLÍKOVÁ, NELEGOVANÁ OCEL - tl. 5 mm, hl. 375 mm, š. 435 mm, ODNÍMATELNÉ, PEVNĚ ARETOVATELNÉ, VE VŠECH ROZÍCH PŘIŠROUBOVÁN K / LEMOVÁNÍ KANÁLU. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,811		2,811		vlastní

		1,116.		Z/067b				ZAKLOPENÍ KABELOVÉHO KANÁLU, MATERIÁL: KOTLOVÝ PLECH-NEUŠLECHTILÁ, NÍZKOUHLÍKOVÁ, NELEGOVANÁ OCEL - tl. 5 mm, hl. 670 mm, š. 510 mm, ODNÍMATELNÉ, PEVNĚ ARETOVATELNÉ, VE VŠECH ROZÍCH PŘIŠROUBOVÁN K / LEMOVÁNÍ KANÁLU. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,061		4,061		vlastní

		1,117.		Z/067c				ZAKLOPENÍ KABELOVÉHO KANÁLU, MATERIÁL: KOTLOVÝ PLECH-NEUŠLECHTILÁ, NÍZKOUHLÍKOVÁ, NELEGOVANÁ OCEL - tl. 5 mm, hl. 670 mm, š. 615 mm, ODNÍMATELNÉ, PEVNĚ ARETOVATELNÉ, VE VŠECH ROZÍCH PŘIŠROUBOVÁN K / LEMOVÁNÍ KANÁLU. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		4,644		9,288		vlastní

		1,118.		Z/068				LEMOVÁNÍ KABELOVÉHO KANÁLU, OCELOVÝ PROFIL L 40/5 mm, POD ÚHLEM 45° NAVAŘIT PLOCHÝ PLECH 15/2 mm po - 1000 mm, NA KONCI ROZSTŘIHNOUT A UKOTVIT V BETONU, VČ. OCELOVÉ KULATINY D=5 mm UMÍSTĚNÉ NA VNĚJŠÍM / LÍCI PROFILU. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		7.3		– 0		7.300		937		6,841		vlastní

		1,119.		Z/069				KOTEVNÍ BOD DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ FASÁDY. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		16.0		– 0		16.000		5,670		90,717		vlastní

		1,120.		Z/070				OCELOVÝ NOSNÍK UPE 80 PRO ULOŽENÍ ZÁKRYTOVÉHO PLECHU, d. 600 mm. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,488		2,488		vlastní

		1,121.		Z/071				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI STEJNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1800mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,122.		Z/072				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI STEJNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1600mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,123.		Z/073				POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ PODPŮRNÉ KCE   ZÁVĚSNÉ DRÁHY (IPE 120) S NOSNOSTÍ 350kg/mb, OSAZENÉ - VE VÝŠCE CCA 2200MM NAD PODLAHOU V MASNÉ VÝROBĚ V M.Č. 1.19  - OCELOVÝ SLOUPEK Z  JEKLU 100/100/6mm / dl. 2200mm, 1x P10 0,4/0,4; vše svařeno) VČ. CHEMICKÝCH KOTEV (ŽLB DESKA) A MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH - PRVKŮ A VODOTĚSNÉHO NAPOJENÍ NA LITOU POLYMERBETONOVOU PODLAHOVINU + VZPĚRA Z IPE 120  dl. 1300mm +		1x P10 0,25/0,25, vše svařeno) ; VČ.  CHEMICKÝCH KOTEV (ŽLB SLOUP) A MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU PUR PANELEM. POZINK. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		10,960		10,960		vlastní

		1,124.		Z/075				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI STEJNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1600mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,125.		Z/076				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI STEJNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 700mm. ELOX, BARVA DLE - UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		217		217		vlastní

		1,126.		Z/077				HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI STEJNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 700mm. ELOX, BARVA DLE - UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		217		434		vlastní

		1,127.		Z/078				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK, D x V 6280mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		1,436		2,872		vlastní

		1,128.		Z/079				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK, D x V 1280mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		6.0		– 0		6.000		450		2,699		vlastní

		1,129.		Z/080				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK,, D x V 1280mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		6.0		– 0		6.000		450		2,699		vlastní

		1,130.		Z/081				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK, D x V 1380mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		470		470		vlastní

		1,131.		Z/082				KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ MARKÝZY - OSAZENÁ NA OCELOVÉ SVAŘOVANÉ KONSTRUKCI (výkaz viz D.1.2 Nosné - konstrukce), S DŘEVĚNÝMI ROZNÁŠECÍMI TRÁMY 60x120mm ROZTEČ 625mm, NA ČELE K-CE OSB DESKA / 22x260mm
SKLADBA: FALCOVANÁ KRYTINA, GEOTEXTÍLIE, PVC-P FÓLIE tl. 1.8mm, GEOTEXTÍLIE, OSB DESKA tl. - 22mm, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS		VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		m2		20.7		– 0		20.700		8,330		172,423		vlastní

		1,132.		Z/083				OCELOVÁ PROTIHLUKOVÁ ZÁSTĚNA, OCELOVÁ KONSTRUKCE S PLECH. LAMELAMI Z170, OBKLAD Z AKUSTICKÝCH DESEK - tl. 20 mm. SOUČÁSTÍ ZÁSTĚNY DVEŘE 900/2100 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PRAVÉ, OCELOVÉ. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				m		23.4		– 0		23.400		17,700		414,189		vlastní

		1,133.		Z/084				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK, D x V 17800mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY)				ks		1.0		– 0		1.000		5,366		5,366		vlastní

		1,134.		Z/085				FASÁDNÍ PÁSY Z TAHOKOVU, LEMOVACÍ RÁMEČEK OCELOVÉ PROFILY 20x30mm O SÍLE STĚNY 1,5mm
VÝPLŇ: TAHOKOV, - TYP OKA: GRAFICA, VELIKOST OK: 100 x 34 -10, PROPUSTNOST 51%, MATERIÁL: HLINÍK, D x V 3200mm x / 1000mm, KOTVENÍ BODOVĚ POMOCÍ ŠROUBŮ + UHELNÍKŮ, DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		829		829		vlastní

								A.1.1.6.04: Prvky vnitřního stínění														– 0

								A.1.1.6.4.01: Prvky vnitřního stínění														– 0

		1,135.		ST/01A				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1600 x 6310 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,136.		ST/01B				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 3055 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,137.		ST/01C				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1215 x 3055 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,138.		ST/01D				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 2945 x 3055 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,139.		ST/01E				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr:  2650 x 3055 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,140.		ST/01F				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 2205 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,141.		ST/01G				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 1305 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,142.		ST/01H				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1900 x 1305 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,143.		ST/01I				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1200 x 2005 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,144.		ST/01J				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1975 x 2005 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 50mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,145.		ST/02K				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 2205 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,146.		ST/02L				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 1305 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,147.		ST/02M				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1900 x 1305 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,148.		ST/02N				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 2600 x 1305 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,149.		ST/02O				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 2000 x 1305 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,150.		ST/02P				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1555 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,151.		ST/02Q				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1050 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,152.		ST/02R				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1800 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,153.		ST/02S				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,154.		ST/02T				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1515 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,155.		ST/02U				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  715 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,156.		ST/02V				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  2600 x 3055 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,157.		ST/02W				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 2005 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,158.		ST/02X				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  650 x 2205 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,159.		ST/02Y				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1200 x 2005 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,160.		ST/02Z				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  700 x 2005 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,161.		ST/02AA				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  920 x 2005 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,162.		ST/02AB				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1375 x 1900 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,163.		ST/03AC				POPISOVÁ POLOŽKA_Horizontální žaluzie vnitřní - manuálně ovládané; rozměr: 5585 x 2800 mm, ovládání žaluzie klikou po - jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v horním / krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů		š. 50mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,164.		ST/04AD				Rolety vnitřní - motoricky ovládané; rozměr: 1400 x1400 mm, ovládání rolety elektromotorem, ovládání - centrálně spínačem na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé / místnosti, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky -                                                                                  materiál:		kašírovací pes/pvc nebo směs obou, průsvitná a nehořlavá látka, odolná proti zvýšené vlhjosti. omyvatelné mokrým hadříkem, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2												vlastní

		1,165.		ST/05aAF				POLEP, Matová neprůhledná PVC  fólie, samolepící, voděodolná (imitace mléčného skla). Instalace - z vnitřní strany. , Rozměr: 7830 x 650 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks												vlastní

		1,166.		ST/05aAG				POLEP, Matová neprůhledná PVC  fólie, samolepící, voděodolná (imitace mléčného skla). Instalace - z vnitřní strany. , Rozměr: 7810 x 650 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks												vlastní

		1,167.		ST/05bAH				POLEP, Polep protisluneční fólií –nereflexní fólie na sklo, vhodná na výkladní skříně, omezující - průnik UV záření a průchod tepelné sluneční energie. Aplikace z vnitřní strany. Speciální vrstva / proti poškrábání. Min. záruka 5 let.
Barva: čirá nebo lehce namodralá – odstín musí být schválen - architektem a investorem
Útlum UV: min.98%, Potlačení sluneční energie: min 40%, Přenos světla: min		70%, Rozměr: 7830 x 800 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		ks												vlastní

		1,168.		ST/05bAI				POLEP, Polep protisluneční fólií –nereflexní fólie na sklo, vhodná na výkladní skříně, omezující - průnik UV záření a průchod tepelné sluneční energie. Aplikace z vnitřní strany. Speciální vrstva / proti poškrábání. Min. záruka 5 let.
Barva: čirá nebo lehce namodralá – odstín musí být schválen - architektem a investorem
Útlum UV: min.98%, Potlačení sluneční energie: min 40%, Přenos světla: min		70%, Rozměr: 7810 x 800 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		ks												vlastní

		1,169.		ST/05cAH				POLEP, Samolepící omyvatelná PVC fólie, potištěná, světlopropustná, s grafickým (fotografickým) - motivem inspirovaným sortimentem prodejny.  Grafický návrh bude odsouhlasen architektem a / investorem. Rozměr: 7830 x 1500 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks												vlastní

		1,170.		ST/05cAI				POLEP, Samolepící omyvatelná PVC fólie, potištěná, světlopropustná, s grafickým (fotografickým) - motivem inspirovaným sortimentem prodejny.  Grafický návrh bude odsouhlasen architektem a / investorem. Rozměr: 7810 x 1500 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks												vlastní

								A.1.1.6.05: Ochranný systém														1,498,215

								A.1.1.6.5.01: Ochranný systém														1,498,215

		1,171.		11a				Systém gumových/pryžových ochranných rohových pásů z EPDM, lepené k podkladu, aplikace do výšky 2,0 - metru, šířka profilu 75-100 mm,další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém				bm		136.0		– 0		136.000		1,403		190,792		ÚRS 2019-I

		1,172.		11b				Systém vodorovných ochranných pásů ve 2 úrovních - pryžová nárazová svodidla s průřezem ve tvaru - písmene D/B, výška profilu 50-70 mm, hloubka 20-30 mm, další specifikace viz Výpis výrobků ochranný / systém				bm		300.477		– 0		300.477		2,893		869,412		ÚRS 2019-I

		1,173.		11c				Systém vodorovných ochranných pásů v 1 úrovni - pryžová nárazová svodidla s průřezem ve tvaru - písmene D/B, výška profilu 50-70 mm, hloubka 20-30 mm, další specifikace viz Výpis výrobků ochranný / systém				bm		116.59		– 0		116.590		1,447		168,673		ÚRS 2019-I

		1,174.		11d				Systém vodorovných ochranných voděodolných pásů ve 2 úrovních - osy pásů 200 mm a 600 mm nad - podlahou - okopová deska tl. 15 mm, z odolného materiálu PE 300, barva: bílá, nástěnné ochranné / profily se sraženými hranami (pod úhlem 45°), desky určené pro použití v potravinářském provozu, - připevnění lepením/šroubováním, desky průběžné a koncové, rohy obložit po výšce, výška průběžné		desky 180-200 mm, další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém		bm		61.523		– 0		61.523		3,069		188,802		ÚRS 2019-I

		1,175.		11e				Systém nárazových svodidel - pevné pryžové (EPDM) svodidlo, v. pásu 150-200 mm, připevněna reflexní - páska, vhodné do venkovního prostředí (odolné počasí a UV záření), zabezpečuje ochranu povrchu proti / těžkým vozidlům. Kruhový sloup v 1.PP - pásy ve 2 úrovních, další specifikace viz Výpis výrobků - ochranný systém				bm		14.5		– 0		14.500		1,400		20,304		ÚRS 2019-I

		1,176.		11f				Podlahové svodidlo - výška 300 mm. Ocelová trubka Ř38/2,5 mm, žárově zinkováno a opatřeno nátěrem - (RAL 1023). Skryté kotvení, další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém				bm		15.96		– 0		15.960		1,502		23,971		ÚRS 2019-I

		1,177.		11g				Bodový ochranný prvek - ocelová trubka 70/4, v. 1,0 m, kotveno 4x chemickou kotvou přes kotevní - plech P10 250x250 mm, zvrchu zavíčkovat, žárově pozinkovat a opatřit žlutým nátěrem (RAL 1023), / další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém				ks		2.0		– 0		2.000		1,315		2,630		ÚRS 2019-I

		1,178.		11h				Ochranný oblouk - ocelová trubka O 108 mm, výška 1200mm, prášková barva  reflexní černá / žlutá -RAL - 1023, zabetonováno, další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém				ks		4.0		– 0		4.000		6,355		25,420		ÚRS 2019-I

		1,179.		11i				Obloukový nárazník rohový -  výška 1200mm, šířka 600, délka 600 mm. Ocelová trubka Ř108 mm, - 
prášková barva  reflexní černá / žlutá -RAL 1023, zabetonováno, další specifikace viz Výpis výrobků / ochranný systém				ks		1.0		– 0		1.000		8,212		8,212		ÚRS 2019-I

								A.1.1.6.06: Vnitřní parapety														70,037

								A.1.1.6.6.01: Vnitřní parapety														70,037

		1,180.		R/01				Vnitřní parapet plastový hl. 250 mm, v. 20 mm, chemicky omyvatelný, přesah 20 mm, barva bílá, bez - nosu, spáry s krycí lištou, Další specifikace viz Výpis výrobků - vnitřní parapety				bm		113.87		– 0		113.870		204		23,193		vlastní

		1,181.		R/02				Vnitřní parapet z kompozitního materiálu - dřevotříska, povrch HPL 0,6 mm, hl. 250 mm, v. 20 mm, - vodou omyvatelný, barva sv. šedá (nutno vyvzorkovat), bez nosu, přesah 10 mm, poloměr zaoblení max. / 5 mm, spáry s krycí lištou, povrchová úprava HPL, Další specifikace viz Výpis výrobků - vnitřní - parapety				bm		103.025		– 0		103.025		388		39,995		vlastní

		1,182.		R/03				Vnitřní parapet dřevěný hl. 250 mm, v. 20 mm, dubová spárovka průběžná, odstín vyvzorkovat, přesah - 10 mm, přiznaný spoj desek parapetu na sraz - srazit hrany v úhlu 45°, fazeta jedné desky šířka 3 / mm, povrchová úprava tvrdý voskový olej polomatný, Další specifikace viz Výpis výrobků - vnitřní - parapety				bm		14.3		– 0		14.300		479		6,849		vlastní

								A.1.1.6.07: Oplocení														164,088

								A.1.1.6.7.01: Oplocení														164,088

		1,183.		OPL/01a				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchytek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních		držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 1,96 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		4.0		– 0		4.000		1,324		5,296		vlastní

		1,184.		OPL/01b				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchytek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních		držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,02 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		7.0		– 0		7.000		1,324		9,268		vlastní

		1,185.		OPL/01c				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchytek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních		držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,01 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		5.0		– 0		5.000		1,324		6,620		vlastní

		1,186.		OPL/01d				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchytek panelu, - barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních držáků, Povrchová		úprava: Zn + PVC, š. modulu           2,24 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		5.0		– 0		5.000		1,324		6,620		vlastní

		1,187.		OPL/01e				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchytek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních		držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,43 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		4.0		– 0		4.000		1,324		5,296		vlastní

		1,188.		OPL/02				Pletivové oplocení - kompaktní role - čtyřhranná oka, velikost ok 55x55 mm, ? drátu 2,4-3,0 mm, - výška od terénu 2,0 m, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC čepičkou, s příchytkou / napínacího drátu, barva RAL 6005 (zelená), vč. napínáků, napínacího drátu, vázacích drátů a - plotových vzpěr, zemních vrutů, u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních držáků,		Povrchová úprava: Zn + PVC, , Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		bm		84.3		– 0		84.300		352		29,693		vlastní

		1,189.		OPL/03a				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - betonové opěrné stěny 1,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm / - opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytek panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), vč. platle k montáži sloupku do betonu +		ošetření barva RAL 6005, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,02 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		2.0		– 0		2.000		1,082		2,163		vlastní

		1,190.		OPL/03b				Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisem, výška od - betonové opěrné stěny 1,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm / - opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytek panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), vč. platle k montáži sloupku do betonu +		ošetření barva RAL 6005, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 1,97 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení		ks		4.0		– 0		4.000		1,082		4,327		vlastní

		1,191.		OPL/04				Branka jednokřídlá - rám z kulatých profilů, výplň: čtyřhranná oka, velikost ok 55x55 mm, ? drátu - 2,4-3,0 mm, výška od terénu 2,0 m, vč. dorazu branky, barva RAL 6005 (zelená), průmyslový zámek / (zámek, cylindrická vložka, klika, doraz, klíč - systém generálního klíče), Povrchová úprava: Zn + - PVC, š. 1,06 m  na osu sloupků, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení				ks		1.0		– 0		1.000		2,861		2,861		vlastní

		1,192.		OPL/05				Branka dvoukřídlá - rám z kulatých profilů, výplň panel s čtyřhrannými oky, vel. 50x200 mm, výška od - terénu 2,0 m, vč. dorazu branky, barva RAL 6005 (zelená), průmyslový zámek (zámek, cylindrická / vložka, klika, doraz, klíč - systém generálního klíče), Povrchová úprava: Zn + PVC, š. 2,48 m  na - osu sloupků, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení				ks		1.0		– 0		1.000		14,566		14,566		vlastní

		1,193.		OPL/06				Branka jednokřídlá - rám z kulatých profilů, výplň: čtyřhranná oka, velikost ok 55x55 mm, ? drátu - 2,4-3,0 mm, výška od terénu 2,0 m, vč. dorazu branky, napojení na objektový EPS, barva RAL 6005 / (zelená), průmyslový zámek (zámek, cylindrická vložka, klika, doraz, klíč - systém generálního - klíče), Povrchová úprava: Zn + PVC, š. 1,26 m na osu sloupků, Další specifikace viz Výpis výrobků -		oplocení		ks		1.0		– 0		1.000		2,861		2,861		vlastní

		1,194.		OPL/07				Brána posuvná samonosná - ovládaná dálkově - automaticky/motoricky - nosný profil, vodící sloup a - potkávací sloup se západkou, nosný rám brány tvoří jackel 25x25 mm, výplň svařovaný panel / čtyřhrannými oky 50x200 mm, výška od terénu 2,0 m, vč. patky pro přišroubování kovových sloupků do - základu brány, barva RAL 6005 (zelená), Povrchová úprava: Zn + PES, šířka 6 m, Další specifikace viz		Výpis výrobků - oplocení		ks		1.0		– 0		1.000		74,517		74,517		vlastní

								A.1.1.6.08: Záchytný systém														473,596

								A.1.1.6.8.01: Záchytný systém														473,596

		1,195.		01				Mobilní záchytný systém - zábradlí o výšce 1100 mm. Materiál je hliník a nerezová ocel. Výrobek - splňuje požadavky normy ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící zařízení, umístěno / 1,5 m od okraje střechy, Další specifikace viz Výpis výrobků - záchytný systém				bm		193.0		– 0		193.000		2,454		473,596		ÚRS 2019-I

		1,196.		02				POPISOVÁ POLOŽKA_Kotvící bod (kotva), který prochází skrz hydroizolaci a je kotvený do nosné části střešního pláště. - Výrobek bude proveden z nerezu a bude splňovat požadavky normy ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob / proti pádu - Kotvící zařízení, umístěno u světlíků na střeše, Další specifikace viz Výpis výrobků - - záchytný systém				ks												ÚRS 2019-I

								A.1.1.6.09: Vybavení hygienických zařízení														1,934,420

								A.1.1.6.9.01: Vybavení hygienických zařízení														1,934,420

		1,197.		OS/001				Invalida - Opěrné sklopné madlo s nosností min. 100kg.
Rozměry: cca 100x250x850mm Sklopné madlo k - montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch matný broušená nerez., Další specifikace viz Vybavení / hygienických zařízení				ks		13.0		– 0		13.000		2,661		34,593		vlastní

		1,198.		OS/002				Invalida - Nástěnné madlo vodorovné s nosností min. 100kg.
Délka madla: 750 mm Bezpečnostní madlo - rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, tl. materiálu 1,2 mm, povrch matný, broušená nerez., / Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,098		13,171		vlastní

		1,199.		OS/003				Invalida - Nástěnné madlo svislé s nosností min. 100kg.
Délka madla: 500 mm Bezpečnostní madlo - rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, tl. materiálu 1,2 mm, povrch matný, broušená nerez., / Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		922		11,065		vlastní

		1,200.		OS/004				WC štětka nástěnná včetně nádoby
Rozměry: celková výška s rukojetí cca 350-400mm, O nádoby cca - 100mm, O rukojeti cca 16mm.Kartáč na WC pro instalaci na zeď. Materiál: nádobka matné sklo, rukojeť, / držák a objímka broušená nerez. , Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,061		12,731		vlastní

		1,201.		OS/005				Nástěnná baterie s ramínkem k výlevce
Umyvadlová páková baterie je opatřena keramickou kartuší 35 mm - a roztečí 100 mm, délka ramínka baterie je 210 mm. Povrch chrom., Další specifikace viz Vybavení / hygienických zařízení				ks		11.0		– 0		11.000		903		9,928		vlastní

		1,202.		OS/006				Odpadkový koš nástěnný, malý + zásobník hygienických sáčků
Rozměry: cca 205x303x134mm Koš na - hygienické potřeby k montáži na stěnu, nerezová ocel satin., Objem cca 3,8l Rozměry: cca 92x150x22mm / Kapacita min. 30 sáčků Zásobník na hygienické sáčky k montáži na stěnu, nerezová ocel, Další - specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		24.0		– 0		24.000		2,861		68,656		vlastní

		1,203.		OS/007				Odpadkový koš nástěnný.
Rozměry: cca 300x520x250mm Odpadkový koš k montáži na stěnu, materiál nerez. - ocel satin.,, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		2,282		27,384		vlastní

		1,204.		OS/008				Zásobník na kusové papírové ručníky.
Rozměry: cca 300x305x130mm Zásobník papírových ručníků k - montáži na stěnu, nerezová ocel satin., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,223		14,676		vlastní

		1,205.		OS/009				Háček nástěnný.
Rozměry: cca O18mm, délka 60mmVěšák na stěnu, nerezová ocel satin.Skrytá montáž., - Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		15.0		– 0		15.000		289		4,340		vlastní

		1,206.		OS/010				Dávkovač mýdla.
Rozměry: cca 305x100x135mm Dávkovač tekutého mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel - satin, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		4.0		– 0		4.000		2,479		9,915		vlastní

		1,207.		OS/011				Invalida - Zrcadlo sklopné, včetně ovládací páky.
Rozměry: 400x600mm Zrcadlo upevněné v nerezovém - rámečku uchycené na zdi pomocí páru kyvných držáků., Další specifikace viz Vybavení hygienických / zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		3,109		37,302		vlastní

		1,208.		OS/012				Invalida - Tlačítko asistence., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		24.0		– 0		24.000		7,991		191,773		vlastní

		1,209.		OS/013				Invalida - Nástěnné madlo vodorovné s nosností min. 100kg.
Délka madla: 750 mm Bezpečnostní madlo - rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, tl. materiálu 1,2 mm, povrch matný, broušená nerez., / Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,098		13,171		vlastní

		1,210.		OS/014				Umyvadlo malé (WC kanceláře 1PP)
Rozměr: cca 450x340x185Závěsné umyvadlo s přepadem, bílá sanitární - keramika, se středovým otvorem pro baterii. Nerezová vspusť bez špuntu. Například Jika nebo Kolo., / Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		1.0		– 0		1.000		825		825		vlastní

		1,211.		OS/015				Invalida - WC.
Rozměry: cca 700x355mm Závěsný klozet pro invalidy s hlubokým splachováním, Například - Jika nebo Kolo., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		3,906		46,874		vlastní

		1,212.		OS/016				Invalida - Umyvadlo.
Rozměry: šířka max.650mm, hl. max.600mm Keramické umyvadlo pro tělesně - postižené, bílé, s přepadem. Například Jika nebo Sapho, Další specifikace viz Vybavení hygienických / zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,886		22,632		vlastní

		1,213.		OS/017				Pisoár.
Rozměry: cca 380(š)x770(v)x365(h)Urinál se sifonem, skrytý přívod vody, bílá sanitární - keramika.Například Jika nebo ROCA., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		4.0		– 0		4.000		25,431		101,725		vlastní

		1,214.		OS/018				Invalida - Umyvadlová baterie.
Rozměry: celková výška včetně p, áky cca 215mm, délka ramene cca - 100mm, výška výtoku 80mm, páková baterie DN 15, Například GROHE nebo Ideal Standard., Další / specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		2,959		35,510		vlastní

		1,215.		OS/019				Sprchový set s baterií
Rozměry: Sprchová tyč délka 600-700mm, sprchová hlavice O cca 100mm, hadice - 1,5-1,75m Materiál mosaz s kvalitním chromovým povrchem. Sprchový set k upevnění na stěnu. Sprchový / set obsahuje ruční sprchu, sprchovou tyč v délce 60 - 70cm a sprchovou hadici z odolného platu se - systémem proti kroucení o délce min. 1,5 - 1,75 m, Například GROHE nebo Ideal Standard., Další		specifikace viz Vybavení hygienických zařízení		ks		8.0		– 0		8.000		4,932		39,456		vlastní

		1,216.		OS/030				WC štětka nástěnná včetně nádoby
Rozměry: celková výška s rukojetí cca 350-400mm, O nádoby cca - 100mm, O rukojeti cca 16mm.Kartáč na WC pro instalaci na zeď. Materiál: nádobka matné sklo, rukojeť, / držák a objímka broušená nerez. , Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		22.0		– 0		22.000		1,061		23,340		vlastní

		1,217.		OS/031				Zásobník toaletního papíru.
Rozměry: cca 304x355x170mm Zásobník velkých rolí toaletního papíru k - montáži na stěnu, nerezová ocel satin. Povrch, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		22.0		– 0		22.000		1,644		36,178		vlastní

		1,218.		OS/033				Odpadkový koš nástěnný.
Rozměry: cca 300x520x250mm Odpadkový koš k montáži na stěnu, materiál nerez. - ocel satin.,, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		22.0		– 0		22.000		2,282		50,203		vlastní

		1,219.		OS/034				Dávkovač mýdla.
Rozměry: cca 305x100x135mm Dávkovač tekutého mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel - satin, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		8.0		– 0		8.000		2,479		19,830		vlastní

		1,220.		OS/035				Háček nástěnný.
Rozměry: cca O18mm, délka 60mmVěšák na stěnu, nerezová ocel satin.Skrytá montáž., - Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		45.0		– 0		45.000		289		13,020		vlastní

		1,221.		OS/036				Zásobník na kusové papírové ručníky.
Rozměry: cca 300x305x130mm Zásobník papírových ručníků k - montáži na stěnu, nerezová ocel satin., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		19.0		– 0		19.000		1,223		23,236		vlastní

		1,222.		OS/037				Vysoušeč rukou - hygienické zázemí.
Rozměry: cca 688x330x220 mm Vysokorychlostní osoušeč - rukou.Materiál ABS plast, barva stříbrná., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		8.0		– 0		8.000		15,781		126,251		vlastní

		1,223.		OS/038				Zrcadlo - hygienické zázemí.
Rozměry: 500x800Zracadla se sraženými a zbroušenými hranami přilepena - na obklad, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		23.0		– 0		23.000		530		12,201		vlastní

		1,224.		OS/039				Umyvadlová baterie - v umyvadlové stěně - hygienické zázemí.
Rozměry: celková délka ramene cca - 244mm, výtok cca 225mm od stěny, zadní štítek cca 168x68mm, Například GROHE nebo Ideal Standard., / Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		16.0		– 0		16.000		3,946		63,130		vlastní

		1,225.		OS/040				Dávkovač mýdla - v umyvadlové stěně - hygienické zázemí.
Rozměry: (š × v × h): cca 44x85x162mm délka - pevného výtoku cca 140mm, Například Franke nebo Grohe, Další specifikace viz Vybavení hygienických / zařízení				ks		16.0		– 0		16.000		1,388		22,206		vlastní

		1,226.		OS/041				WC - hygienické zázemí.
Rozměr: cca 530x360x345Závěsný klozet, bílá sanitární keramika, Například - Jika nebo Kolo
, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		22.0		– 0		22.000		4,055		89,212		vlastní

		1,227.		OS/042				Umyvadlo - hygienické zázemí.
Rozměr: cca 600x480x170Závěsné umyvadlo s přepadem, bílá sanitární - keramika, se středovým otvorem pro baterii. Například Jika nebo Kolo., Další specifikace viz / Vybavení hygienických zařízení				ks		20.0		– 0		20.000		1,305		26,100		vlastní

		1,228.		OS/043				Pisoár.
Rozměry: cca 380(š)x770(v)x365(h)Urinál se sifonem, skrytý přívod vody, bílá sanitární - keramika.Například Jika nebo ROCA., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		9.0		– 0		9.000		2,497		22,469		vlastní

		1,229.		OS/044				Pisoárová zástěna - hygienické zázemí.
Rozměry: cca 500x800mm, Další specifikace viz Vybavení - hygienických zařízení				ks		4.0		– 0		4.000		1,435		5,741		vlastní

		1,230.		OS/045				Splachovací tlačítko - hygienické zázemí.
Rozměry: cca 246x164 mm, Materiál plast, povrch ve vzhledu - matný chrom., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		22.0		– 0		22.000		1,539		33,853		vlastní

		1,231.		OS/046				Umyvadlová stěna 1 - hygienické zázemí. Rozměry: cca 2090x550, splashback 300mm, přesah před sifony - 400mm, zrcadlo 2090x950mm, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		3.0		– 0		3.000		15,486		46,459		vlastní

		1,232.		OS/047				Umyvadlová stěna 2 - hygienické zázemí. Rozměry: cca 1550x550, splashback 300mm, přesah před sifony - 400mm, zrcadlo 1500x950mm, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		3.0		– 0		3.000		10,554		31,663		vlastní

		1,233.		OS/048				Odpadkový koš velký (pod umyvadlovou stěnou) - hygienické zázemí.
Rozměry: cca400x400xmax500 mm, - objem min. cca 50l, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		5.0		– 0		5.000		1,480		7,398		vlastní

		1,234.		OS/049				Umyvadlová baterie - hygienické zázemí.
Rozměry:celková výška s pákou cca 168mm, výtok cca 122mm, - Například GROHE nebo Ideal Standard., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		21.0		– 0		21.000		993		20,859		vlastní

		1,235.		OS/054				Sprchová vanička - hygienické zázemí.
Rozměry: 900x900xmax.80mm Sprchová vanička keramická, bílá, s - prostiskluzovou (plasticky tvarovanou), Například Jika nebo Hopa., Další specifikace viz Vybavení / hygienických zařízení				ks		24.0		– 0		24.000		3,388		81,319		vlastní

		1,236.		OS/055				Sprchový set s baterií
Rozměry: Sprchová tyč délka 600-700mm, sprchová hlavice O cca 100mm, hadice - 1,5-1,75m Materiál mosaz s kvalitním chromovým povrchem. Sprchový set k upevnění na stěnu. Sprchový / set obsahuje ruční sprchu, sprchovou tyč v délce 60 - 70cm a sprchovou hadici z odolného platu se - systémem proti kroucení o délce min. 1,5 - 1,75 m, Například GROHE nebo Ideal Standard., Další		specifikace viz Vybavení hygienických zařízení		ks		24.0		– 0		24.000		4,932		118,368		vlastní

		1,237.		OS/056				Výlevka. Rozměry: cca 505(š)x510(h)x710(v)mm,Například Jika nebo Keramag., Další specifikace viz - Vybavení hygienických zařízení				ks		11.0		– 0		11.000		15,147		166,619		vlastní

		1,238.		OS/057				Umyvadlo - učebny.
Rozměr umyvadla: cca 600x480x170 Rozměry krytu na sifon: cca 210x285x345mm - Závěsné umyvadlo, s přepadem, bílá sanitární keramika, se středovým otvorem pro baterii. Nerezová / vpusť bez špuntu.  Součástí bude příslušný keramický kryt na sifon ve stejném provedení. Rozměry: - cca 210x285x345mm. Například Jika nebo Kolo., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		3.0		– 0		3.000		2,395		7,185		vlastní

		1,239.		OS/058				Umyvadlo - denní místnosti, ošetřovna, centrální úklid, 1PP, výživový poradce, odpady a chlazený - sklad odpadů…Rozměr: cca 550x480x185, Například Jika nebo Kolo.
, Další specifikace viz Vybavení / hygienických zařízení				ks		11.0		– 0		11.000		1,305		14,355		vlastní

		1,240.		OS/059				Umyvadlová baterie - hygienické zázemí.
Rozměry:celková výška s pákou cca 168mm, výtok cca 122mm, - Například GROHE nebo Ideal Standard., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		5.0		– 0		5.000		993		4,967		vlastní

		1,241.		OS/060				Umyvadlová baterie - hygienické zázemí.
Rozměry:celková výška s pákou cca 168mm, výtok cca 122mm, - Například GROHE nebo Ideal Standard., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		9.0		– 0		9.000		993		8,940		vlastní

		1,242.		OS/062				Zásobník na kusové papírové ručníky.
Rozměry: cca 300x305x130mm Zásobník papírových ručníků k - montáži na stěnu, nerezová ocel satin., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		11.0		– 0		11.000		1,223		13,453		vlastní

		1,243.		OS/063				Zrcadlo - hygienické zázemí.
Rozměry: 500x800Zracadla se sraženými a zbroušenými hranami přilepena - na obklad, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		1.0		– 0		1.000		530		530		vlastní

		1,244.		OS/064				Kovová police
Rozměr: 800x250Závěsná polohovatelná police, šedý kov.2x stojiny, 4x nosníky, 2x - police, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		10.0		– 0		10.000		1,222		12,222		vlastní

		1,245.		OS/066				Kovová police
Rozměr: 600x250Závěsná polohovatelná police, šedý kov.2x stojiny, 4x nosníky, 2x - police, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		1.0		– 0		1.000		1,133		1,133		vlastní

		1,246.		OS/067				Splachovací tlačítko vzdálené - invalida WC
Oddálené pneumatické ručně ovládané splachovací tlačítko - pro zabudování do stěny. Kompatibilní s použitou splachovací nádržkou. Povrch chrom nebo matná / nerez., Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		1,275		15,305		vlastní

		1,247.		OS/068				Umyvadlová stěna 3 - hygienické zázemí 4.NP
Rozměry: cca 1785x550, splashback 300mm, přesah před - sifony 400mm, zrcadlo 1785x950mm, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		2.0		– 0		2.000		13,514		27,027		vlastní

		1,248.		H1 (a-l)				HPL panel zadní stěna veř. WC cca 2600x1000, dle zaměření, Další specifikace viz Vybavení - hygienických zařízení				ks		12.0		– 0		12.000		5,617		67,399		ÚRS 2019-I

		1,249.		H2a				HPL obklad čajová kuchyňka cca 2230x2200, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		1.0		– 0		1.000		10,598		10,598		ÚRS 2019-I

		1,250.		H2b				HPL obklad čajová kuchyňka cca 2275x2200, Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				ks		1.0		– 0		1.000		10,812		10,812		ÚRS 2019-I

		1,251.		H4				HPL obklad stěny denní místnost statek, 2 desky do výšky parapetu, rozměry 1130x900, 1500x900mm, - Další specifikace viz Vybavení hygienických zařízení				kpl		1.0		– 0		1.000		5,113		5,113		ÚRS 2019-I

								A.1.1.6.10: Orientační systém														729,021

								A.1.1.6.10.01: Orientační systém														729,021

		1,252.		OZ/01				Označení podlaží, Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				ks		5.0		– 0		5.000		8,381		41,907		vlastní

		1,253.		OZ/02 OZ/02a				Orientační štítek pro označení dveří kanceláří a učeben, Další speficikace viz Výpis prvků - orientačního systému				ks		25.0		– 0		25.000		1,225		30,622		vlastní

		1,254.		OZ/03				Orientační štítek pro označení dveří laboratoří, skladů, výstavního prostoru, restaurace, ordinací, - servrovny atd., Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				ks		162.0		– 0		162.000		858		139,059		vlastní

		1,255.		OZ/04				Orientační štítek pro označení dveří toalet, úklidových komor, kuchyněk, denních místností atd., - Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				ks		99.0		– 0		99.000		473		46,787		vlastní

		1,256.		OZ/06				Hlavní orientační panel ve vstupním podlaží dvorany, Další speficikace viz Výpis prvků orientačního - systému				ks		1.0		– 0		1.000		36,872		36,872		vlastní

		1,257.		OZ/07				Půdorys podlaží s orientačními popisy, Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				ks		14.0		– 0		14.000		22,154		310,157		vlastní

		1,258.		OZ/08				Půdorys podlaží s únikovým plánem - počet odhad, bude dle PBŘ, Další speficikace viz Výpis prvků - orientačního systému				ks		35.0		– 0		35.000		3,192		111,735		vlastní

		1,259.		OZ/09				Grafický polep vnějších dveří , Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				ks		4.0		– 0		4.000		1,042		4,167		vlastní

		1,260.		OZ/XX				Návrh a odsouhlasení grafického designu investorem a architektem interiéru, zpracování projektu - rozmístění a návrhu obsahu jednotlivých prvků, jejich tisk a umístění (včetně přidělání) na vybraná / pozice., Další speficikace viz Výpis prvků orientačního systému				kpl		1.0		– 0		1.000		7,716		7,716		vlastní

								A.1.1.6.11: Zástěny v sociálním zázemí														325,652

								A.1.1.6.11.01: Zástěny v sociálním zázemí														325,652

		1,261.		DWC/124				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,262.		DWC/125				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,263.		DWC/243				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,264.		DWC/244				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,265.		DWC/351				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,266.		DWC/352				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1015x2075 mm, boční část - 2100x1725 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,267.		DWC/165				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 975x2100 mm, boční část - 2100x1700 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,268.		DWC/166				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 975x2100 mm, boční část - 2100x1700 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,269.		DWC/170				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 2025x2100 mm, další specifikace - viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,270.		DWC/126				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1175x2100 mm, další specifikace - viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,271.		DWC/353				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1175x2100 mm, další specifikace - viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,272.		DWC/245				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1200x2100 mm, další specifikace - viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,273.		DWC/426				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 1050x2100 mm, další specifikace - viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,274.		DWC/427				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 975x2100 mm, boční část - 2100x1800 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

		1,275.		DWC/428				Sestavy dělících příček v soc. zázemí, rozměry: čelní část s dveřmi 950x2100 mm, boční část - 2100x1800 mm, další specifikace viz výpis zástěn v soc. zázemí				kpl		1.0		– 0		1.000		21,710		21,710		vlastní

								A.1.1.6.99: Ostatní prvky														990,603

								A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky														990,603

		1,276.		OV/001				Exteriérový liniový žlab, polymerbetonový, složený z dílců spádovaných (0,5%) ke středu délky, vč. - dílce vpusti s bočním odtokem a těsněním a pořp. redukcí pro napojení na dešťovou venkovní areálovou / kanalizaci DN 200, stavební šířka 135 mm (vnitřní šířka 100mm), můstkový rošt z nerez oceli  s - integrovanou aretací s ochrannou hranou z nerez oceli, zátěžová třída min. A15 kN; vč. uložení do		lože ze suchého betonu a systémového napojení na betonovou dlažbu terasy. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		mb		4.5		– 0		4.500		1,816		8,172		vlastní

		1,277.		OV/002				Exteriérový liniový žlab, polymerbetonový, složený z dílců spádovaných (0,5%) ke středu délky, se - spodním odtokem DN 110 a těsněním, napojený na dešťovou vnitřní kanalizaci objektu (viz D.1.4) u / sjezdové rampy, stavební šířka 135 mm (vnitřní šířka 100mm), můstkový rošt z tvárné litiny s - integrovanou aretací s ochrannou hranou z tvárné litiny, zátěžová třída E600 kN; vč. uložení do lože		ze suchého betonu a napojení na skladbu sjezdové rampy. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		mb		7.0		– 0		7.000		1,816		12,712		vlastní

		1,278.		OV/003				Exteriérový liniový žlab, polymerbetonový, bezespádý, stavební šířka 135 mm (vnitřní šířka 100mm) a - stavební výška max. 100mm, můstkový rošt z nerez oceli s integrovanou aretací s ochrannou hranou z / nerez oceli, zátěžová třída min. A15 kN s čelní stěnou s nátrubkem pro odtok DN 75  v nerezovém - provedení s tl. stěny 4mm a těsněním pro napojení na potrubí prostupující úhlovou zdí až na hranu		základu úhlové zdi s obetonávkou a redukcí na DN 200 na dešťovou venkovní areálovou kanalizaci DN 200 vč. uložení do vyrovnávacího potěru na žlb kci úhlové zdi únikového schodiště a napojení na podlahovou desku z česaného betonu. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		mb		3.5		– 0		3.500		1,816		6,356		vlastní

		1,279.		OV/004				Logo nad prodejnou
Rozměry 7.83 + 7.81 x 0,7 m, bude řešeno jako box hl. 70 mm Konstrukce boxu bude - svařena z hliníkových profilů a opláštěna krabicí z ohýbaného dibondu, v němž je laserem vyříznutý / negativně zvolený text. Box bude kotven do hliníkových sloupků rastrové fasády.
Osvětlení reklamy - bude tvořit backlight sendvič složený z průhledného světelného nosiče, tloušťky 5 mm + krycí opálové		plexisklo 3 mm, uložený uvnitř boxu, nasvícený zvrchu a zespodu LED diodovým páskem.
Součástí dodávky bude dílenská dokumentace včetně statického posouzení řešení.
Logo bude vyrobeno na základě přesného logotypu, předaného investorem.
Dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		159,834		159,834		vlastní

		1,280.		OV/005				Nápis na čele markýzy před vstupem 
Rozměr nápisu 0.80 m x 0,20 m jednotlivá písmena o velikosti 160 - mm budou vyříznuta laserem z barevného plexiskla XT, tl. 5 mm a nalepena na podklad transparentním / lepidlem.
Součástí dodávky je dibondový podklad v barvě antracit, řezaný z desek o délce 4 m, tl. - hliníkové vrstvy 2 x 0,3 mm. Nápis bude vyroben na základě přesného logotypu, předaného investorem.		Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		29,976		29,976		vlastní

		1,281.		OV/006				Nápis na SO 02 (DEP)
Rozměr nápisu 10 x 0,4 m jednotlivá písmena o výšce 250 mm budou vyříznuta - laserem z barevného plexiskla XT, tl. 10 mm a nalepena na podklad transparentním lepidlem. Součástí / dodávky je dibondový podklad v barvě antracit, řezaný z desek o délce 4 m, tl. hliníkové vrstvy 2 x - 0,3 mm. Nápis bude vyroben na základě přesného logotypu, předaného investorem. Dodávka včetně		veškerého kotvícího materiálu.                                               Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		3,549		3,549		vlastní

		1,282.		OV/007				Těsnící límec s pevnými bočními a horním polštářem a doplňkovou pevnou horní plachtou. Polštáře 250 - x 250 mm tvořeny vyztuženou umělohmotnou plachtou vyplněnou PUR pěnou, v nájezdových plochách / zesíleny proti poškození. Dodávka včetně dvojice nájezdových nárazníků z PUR velikosti 150 x 300 mm. - Dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS		VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		20,973		20,973		vlastní

		1,283.		OV/008				Bodový pevný kopulový světlík sv. otvor 1,5 x 1,5 m, kolmá PVC manžeta v. 600 mm, izolační - bezpečnostní dvojsklo s vnitřní mléčnou tepelnou fólií typ: 44.2-HM88-6ESG, přesklívací PMMA kopule, / max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce na oheň třída A, dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				kpl		1.0		– 0		1.000		38,755		38,755		vlastní

		1,284.		OV/009				POPISOVÁ POLOŽKA_Bodový otevíravý kopulový světlík sv. otvor 0,85 x 0,6 m, kolmá PVC manžeta v. 600 mm, izolační - bezpečnostní dvojsklo s vnitřní mléčnou tepelnou fólií typ: 44.2-HM88-6ESG, přesklívací PMMA kopule, / max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce na oheň třída A, osazen bezpečnostním integrovaným magnetem napojeným - na objektový EZS,manuálně ovládaný na kliku. Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Další		specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl												vlastní

		1,285.		OV/010				Bodový otevíravý kopulový světlík sv. otvor 810 x 810 mm, kolmá FeZn manžeta v. 600 mm vyplněná - minerální izolací, izolační bezpečnostní dvojsklo VSG s vnitřní tepelnou fólií, dvojitá přesklívací / PET-G kopule, max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce na oheň třída A, osazen integrovaným bezpečnostním - magnetem napojeným na objektový EZS, certifikovaný pro odvětrání CHÚC, dodávka vč. systémového		řízení napojeného na objektový systém EPS, motorického pohonu, kabeláže a veškerého kotvícího materiálu, součástí ovládání pro otevření světlíku pro běžné větrání (tlačítko v 4.NP). Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		2.0		– 0		2.000		10,116		20,232		vlastní

		1,286.		OV/011				Hydraulický nakládací můstek - atypický výrobek, s výsuvem délky 1000 mm, platforma nakládacího - můstku z jednoho kusu, profilovaná protiskluzová ocel, výsuv s plochým přechodem. Dodatečné / přivaření můstku do předběžně osazeného ocelového rámu, přivaření na třech stranách, základní rám - nakládacího můstku je opatřen okrajovým úhelníkem, nakládací můstek se zavěsí do předběžného rámu.		Dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.0		– 0		1.000		122,511		122,511		vlastní

		1,287.		OV/013				Rolovací bezpečnostní mříž, pro otvor výšky 2170 mm, šířky 1280 mm, řízeno centrálním motorem, - bočnice s náběhy a vodicí lištou mříže, osazena bezpečnostním magnetem napojeným na objektový EZS, / dálkové manuální ovládání umístěno v m.č.106 (1.NP), dodávka včetně kabeláže a veškerého kotvícího - materiálu. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				kpl		2.0		– 0		2.000		18,112		36,225		vlastní

		1,288.		OV/014				Revizní dvířka 300/300 mm, typizovaný výrobek určen do SDK podhledu. Rám z hliníkových profilů, - výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		39.0		– 0		39.000		637		24,836		vlastní

		1,289.		OV/015				Revizní dvířka 300/300 mm, typizovaný výrobek určen do SDK podhledu - akustického. Rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		1,118		1,118		vlastní

		1,290.		OV/016				Revizní dvířka 500/500 mm, typizovaný výrobek určen do SDK podhledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		18.0		– 0		18.000		759		13,663		vlastní

		1,291.		OV/017				Revizní dvířka 1200/300 mm, atypický výrobek určen do SDK podhledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		5.0		– 0		5.000		1,462		7,309		vlastní

		1,292.		OV/018				Revizní dvířka 1000/300 mm, atypický výrobek určen do SDK podhledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		5.0		– 0		5.000		1,370		6,852		vlastní

		1,293.		OV/019				Revizní dvířka 500/500 mm, typizovaný výrobek určen do zděné stěny. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámky. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		548		1,096		vlastní

		1,294.		OV/020				Protidešťová žaluzie 315/200 s upevňovacím rámem, titanzinek, síťka proti vniknutí hmyzu. Dodávka - včetně kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		1,644		3,288		vlastní

		1,295.		OV/022				Střešní odvětrávací komínek Ř 200 mm, dl. 1000 mm vč. větrací hlavice nad úrovní střechy.  Dodávka - včetně kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		8.0		– 0		8.000		1,291		10,329		vlastní

		1,296.		OV/023				Zastropení kanalizačních jímek PZD deskami tl. 90 mm. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				m2		23.0		– 0		23.000		752		17,294		vlastní

		1,297.		OV/024				Interiérový liniový žlab, bezespádý,stavební šířka 135 mm (vnitřní šířka 100mm) a stavební výška - max. 120mm (osazený do podlahvé skladby tloušťky 150mm), můstkový rošt z tvárné litiny  s / integrovanou aretací a ochrannou hranou z tvárné litiny zátěžová třída E600 kN vč. podkladového - potěru a vodotěsného napojení na podlahovou desku z drátkobetonu a navazující bezodtokou jímku.		Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		m		17.0		– 0		17.000		342		5,819		vlastní

		1,298.		OV/025				Kompaktní zásobovací stanice (elektrický proud a voda) určené pro venkovní prostředí (mrazuvzdorná - armatura) v provedení do vrstvy tepelné izolace, uzamykatelná dvířka (bezpečnostní zasouvací zámek), / materiál nerez ocel broušená, rozměry v. 540, š. 320, tl.120 mm, osa dvířek popsána ve výkrese, - dodávka vč. všech kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ		VÝROBKY		ks		3.0		– 0		3.000		92,209		276,626		vlastní

		1,299.		OV/026				Bezpečnostní přepad 300x100 mm s integrovanou manžetou pro návaznost foliové hydroizolace z mPVC - střechy ST 01, dodávka včetně spojovacích a kotvících prvků a návaznost s mřížkou do plechového / fasádního obkladu S01b. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		5.0		– 0		5.000		1,223		6,116		vlastní

		1,300.		OV/027				Fasádní zateplená skříňka 400x400 mm, hl. 240 mm, materiál: nerez ocel boušená, zapuštěná do vrstvy - tepelné izolace, konstrukce dvířek se skrytým rámečkem , uzamykatelná, materiál nerez ocel, dodávka / vč. všech kotvících prvků, záda skříňky s výřezem pro napojení na rozvod v provozu mléka. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,861		2,861		vlastní

		1,301.		OV/028				Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do zděné stěny tl. 150 mm, EI 15, materiál nerez ocel, - dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		11.0		– 0		11.000		712		7,836		vlastní

		1,302.		OV/029a				Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do SDK šachetní stěny tl. 100 mm, EI 15, materiál nerez - ocel, dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		1,695		3,389		vlastní

		1,303.		OV/029b				Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do SDK šachetní stěny tl. 75 mm, EI 15, materiál nerez ocel, - dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		4.0		– 0		4.000		1,695		6,778		vlastní

		1,304.		OV/030a				Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kabelové vedení ACS:ČT-FTP 4P CAT.6,PE, - plynotěsný a vodotěsný prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech / upevňovacích prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		1,305.		OV/030b				Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kabelové vedení ACS:OVL-FTP 4P CAT.6,PE, - plynotěsný a vodotěsný prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech / upevňovacích prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		1,306.		OV/030c				Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kabelové vedení TCEKPFLE 50XN06 a OPT. 96vl. - SM a 5x kabel EPS, ethernet, EZS a diesel (4x16) 2 kabely ? 27 mm a 10 mm, plynotěsný a vodotěsný / prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další - specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		1,307.		OV/030d				Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, plynotěsný a vodotěsný prostup stěnou, pro - kabelové vedení nové smyčky VN AXEKVCEY 3x1x240, materiál: polyamid s výztuží ze skelných vláken. / Dvojitá pažnice, kabelová průchodka HSI 150 (kabelové ucpávky - vnitřní ? 150 mm a systémové víko se - třema hrdly každé ? 60 mm), vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích		prvků, včetně manžet smrštitelných za studena. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		ks		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		1,308.		OV/030e				Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, plynotěsný a vodotěsný prostup stěnou, pro - kabelové vedení nové smyčky VN AXEKVCEY 3x1x240. Zemnící průchodka HEA, vodivé jádro ? 25 mm, / vnitřní závit M12, křížová svorka Z-KG-M12, provedení průchodky pro tzv. černou vanu tj. zajištění - napojení na bitumenovou hydroizolaci a vč. všech upevňovacích prvků. Další specifikace viz		1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		ks		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		1,309.		OV/031a				Prostupka kanalizace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kanal. potrubí DN 125, plynotěsný a vodotěsný - prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		1,310.		OV/031b				Prostupka kanalizace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kanal. potrubí DN 250, plynotěsný a vodotěsný - prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		1,311.		OV/031c				Prostupka kanalizace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kanal. potrubí DN 160, plynotěsný a vodotěsný - prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		1,312.		OV/032				Prostupka plyn, pro stěnu tl. 250 mm, pro vnější průměr instalace ?60 mm, plynotěsný a vodotěsný - prostup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,439		4,439		vlastní

		1,313.		OV/033				Prostupka voda, pro stěnu tl. 250 mm, pro vodovodní potrubí D63, plynotěsný a vodotěsný prostup - stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech upevňovacích prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		4,340		4,340		vlastní

		1,314.		OV/034				Dělící příčka, materiál HPL, spodní hrana 80 mm od podlahy, horní hrana 80 mm pod stropem, celk. - výška 3300 mm, délka 4,75 m. Nosný materiál vysokotlaký laminát – HPL, tl. 40 mm. Viditelné hrany / konstrukčních desek ohraněny hranami ve stejné barvě jako povrchová úprava. Horní průběžná nerezová - lišta. Nohy – nerezové stavitelné, zasunuté od krajní hrany cca o 150mm.  Veškeré ostatní doplňkové		prvky v provedení nerez (šrouby, spojovací lišty apod.) Barva tyrkysová odpovídající RAL 1907025. Dodávka vč. všech kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		ks		1.0		– 0		1.000		34,360		34,360		vlastní

		1,315.		OV/035a				Prostupka v opěrné zdi komunikace, průchodky pro kabelové vedení a uzemnění. Tyčová  chránička  – - dvouplášťová  bezhalogenová  chránička, materiál: HDPE  (vysokohustotní polyethylen), trubka KOPODUR / 160 - délka 1 m, uložené v základu opěrkné zdi pod úhlem 35 st. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		2.0		– 0		2.000		206		412		vlastní

		1,316.		OV/035b				Prostupka v opěrné zdi komunikace, průchodky pro kabelové vedení a uzemnění. Tyčová  chránička  – - dvouplášťová  bezhalogenová  chránička, materiál: HDPE  (vysokohustotní polyethylen), trubka KOPODUR / 110 - délka 1 m, uložené v základu opěrkné zdi pod úhlem 35 st. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		114		114		vlastní

		1,317.		OV/036				Fasádní zateplená skříňka 600x600 mm, hl. 240 mm, zapuštěná do vrstvy tepelné izolace, konstrukce - dvířek se skrytým rámečkem a fasádním obkladem, uzamykatelná, materiál nerez ocel, dodávka vč. všech / kotvících prvků, záda skříňky s výřezem pro napojení diesel agregátu. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		2,861		2,861		vlastní

		1,318.		OV/037				Fasádní dvířka 1700 x 855 mm v ETICS, pro niku HUP, materiál nerez broušený, konstrukce dvířek se - skrytým rámečkem, uzamykatelná, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		1.0		– 0		1.000		3,285		3,285		vlastní

		1,319.		OV/038				POPISOVÁ POLOŽKA_Bodový světlík sv. otvor 1,2 x 1,2 m, izolační bezpečnostní dvojsklo, max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce - na oheň třída A, dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks												vlastní

		1,320.		OV/039				Revizní dvířka 300x300 mm, do SDK stěny tl. 125 mm, materiál nerez ocel, dvířka opatřena zvukově - izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS / VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		7.0		– 0		7.000		1,172		8,201		vlastní

		1,321.		OV/040				Sprchový žlábek, štěrbinový žlab v podlaze, materiál konstrukce plast, můstkový rošt nerez, napojení - na odpad DN 50mm, odtokový výkon 0.4 - 0.8l/s, výška, 95 - 150mm, dodávka vč. všech lepící a těsnící / pásky a syfonu.. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				m		21.24		– 0		21.240		1,881		39,947		vlastní

								A.1.1.99: Přesun hmot														270,375

								099: Přesun hmot HSV														261,232

								099.: Přesun hmot HSV														261,232

		1,322.		998012023				Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m				t		4,767.0		– 0		4,767.000		55		261,232		ÚRS 2019-I

								A.1.1.99.07: Přesun hmot PSV														9,143

								A.1.1.99.7.01: Přesun hmot PSV														9,143

		1,323.		998771203.ZC				Přesun hmot procentní pro PSV				%		3.5		– 0		3.500		2,612		9,143		odvozeno ÚRS

								A.1.2: Stavebně konstrukční řešení														61,162,728

								A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace														60,249,040

								002: Základy														13,133,504

								0023: Piloty														2,930,896

		1,324.		231112112				Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového				m		278.0		– 0		278.000		332		92,172		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03-01										–  0

				0				TABULKA PILOT SO 01										–  0

				0				177,5										177.500

				0				TABULKA PILOT SO 02										–  0

				0				100,5										100.500

		1,325.		231112113				Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového				m		491.5		– 0		491.500		677		332,901		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				TABULKA PILOT SO 01										–  0

				0				502,5-11										491.500

		1,326.		231112213				Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového				m		11.0		– 0		11.000		838		9,222		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				TABULKA PILOT SO 01										–  0

				0				11										11.000

		1,327.		58932941.ZP				beton C 25/30 XC2				m3		438.108		– 0		438.108		3,434		1,504,437		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				pi*0,3^2*278*1,1										86.463

				0				pi*0,45^2*(491,5+11)*1,1										351.645

		1,328.		239111112				Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm				m		2.78		– 0		2.780		3,304		9,184		ÚRS 2019-I

		1,329.		239111113				Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm				m		5.025		– 0		5.025		9,852		49,506		ÚRS 2019-I

		1,330.		231611114				Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505				t		18.123		– 0		18.123		51,509		933,474		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				piloty D 600mm předpoklad 20kg/m										–  0

				0				20/1000*278										5.560

				0				piloty D 900mm předpoklad 25kg/m										–  0

				0				25/1000*502,5										12.563

								0027: Základy														10,202,608

		1,331.		273322511.ZP				Základové desky ze ŽB se tř. C 25/30 - XC2				m3		817.29		– 0		817.290		3,187		2,604,353		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				817,29										817.290

		1,332.		273351121				Zřízení bednění základových desek				m2		176.39		– 0		176.390		533		94,051		ÚRS 2019-I

		1,333.		273351122				Odstranění bednění základových desek				m2		176.39		– 0		176.390		115		20,226		ÚRS 2019-I

		1,334.		273361116				Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505				t		143.026		– 0		143.026		28,552		4,083,652		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Výztuž 175 kg/m3										–  0

				0				817,29*175/1000										143.026

		1,335.		274326121.ZP				Základové pasy z ŽB tř. C 25/30 - XC2				m3		103.78		– 0		103.780		3,079		319,516		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				19,24										19.240

				0				4,12										4.120

				0				11,92										11.920

				0				29,56										29.560

				0				1,63										1.630

				0				2,21										2.210

				0				6,04										6.040

				0				4,65										4.650

				0				0,90										0.900

				0				2,96										2.960

				0				1,81										1.810

				0				3,25										3.250

				0				0,36										0.360

				0				0,42										0.420

				0				0,45										0.450

				0				0,81										0.810

				0				1,81										1.810

				0				0,39										0.390

				0				0,46										0.460

				0				1,77										1.770

				0				0,67										0.670

				0				0,05										0.050

				0				1,63										1.630

				0				základový pas 400										–  0

				0				6,67										6.670

		1,336.		274322611				Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				m3		123.2		– 0		123.200		3,656		450,365		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Opěrné zdi										–  0

				0				OZ 1; 14,97										14.970

				0				OZ 3; 20,8+26,86										47.660

				0				OZ 2; 14,19										14.190

				0				46,38										46.380

		1,337.		274354111				Bednění základových pasů - zřízení				m2		286.26		– 0		286.260		533		152,633		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				žb 25/30										–  0

				0				85,83+33,67										119.500

				0				žb 30/37										–  0

				0				opěrné zdi										–  0

				0				23,18+22,02+77,88+43,68										166.760

		1,338.		274354211				Bednění základových pasů - odstranění				m2		286.26		– 0		286.260		115		32,824		ÚRS 2019-I

		1,339.		274361116				Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505				t		39.722		– 0		39.722		28,552		1,134,123		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Výztuž základy 175 kg/m3										–  0

				0				103,78*175/1000										18.162

				0				123,2*175/1000										21.560

		1,340.		275326121.ZP				Základové patky z ŽB tř. C 25/30 - XC2				m3		82.71		– 0		82.710		3,079		254,646		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				SO102										–  0

				0				3,55										3.550

				0				2,43										2.430

				0				SO101										–  0

				0				24,25										24.250

				0				0,72										0.720

				0				0,83										0.830

				0				0,55										0.550

				0				50,38										50.380

		1,341.		275361821				Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)				t		14.474		– 0		14.474		28,552		413,267		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Výztuž 175 kg/m3										–  0

				0				82,71*175/1000										14.474

		1,342.		279322512.ZP				Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37-XC4, XF2 bez výztuže				m3		70.1		– 0		70.100		3,703		259,550		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				šachty										–  0

				0				1,75										1.750

				0				1,56										1.560

				0				4,07										4.070

				0				2,46										2.460

				0				3,71										3.710

				0				3,31										3.310

				0				2,90										2.900

				0				2,72										2.720

				0				8,69										8.690

				0				4,42										4.420

				0				5,84										5.840

				0				2,39										2.390

				0				1,51										1.510

				0				0,08										0.080

				0				0,95										0.950

				0				4,74										4.740

				0				2,31										2.310

				0				0,86										0.860

				0				0,89										0.890

				0				základ pod rampou										–  0

				0				14,94										14.940

		1,343.		279351121				POPISOVÁ POLOŽKA_Zřízení oboustranného bednění základových zdí				m2												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				8,55										8.550

				0				7,43										7.430

				0				20,18										20.180

				0				15,10										15.100

				0				19,75										19.750

				0				17,49										17.490

				0				16,55										16.550

				0				14,10										14.100

				0				52,95										52.950

				0				21,12										21.120

				0				29,53										29.530

				0				12,69										12.690

				0				6,42										6.420

				0				1,45										1.450

				0				2,80										2.800

				0				22,42										22.420

				0				10,99										10.990

				0				4,95										4.950

				0				4,55										4.550

				0				základ pod rampou										–  0

				0				112,54										112.540

		1,344.		279351122				Odstranění oboustranného bednění základových zdí				m2		289.02		– 0		289.020		115		33,141		ÚRS 2019-I

		1,345.		279361821				Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				t		12.267		– 0		12.267		28,552		350,260		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Výztuž 175 kg/m3										–  0

				0				70,1*175/1000										12.267

								003: Svislé konstrukce														23,501,032

								0031: Zdi pozemních staveb														19,812,250

		1,346.		311272111.ZP		W01		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 250 mm				m2		462.93		– 0		462.930		1,024		473,821		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				14,92										14.920

				0				D.1.2_07_strop_3.NP										–  0

				0				29,70										29.700

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				80,79										80.790

				0				D.1.2._23_Strop 1.NP										–  0

				0				220,03										220.030

				0				117,49										117.490

		1,347.		311321411				Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže				m3		1,465.84		– 0		1,465.840		3,060		4,486,114		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				7,54										7.540

				0				23,08										23.080

				0				10,70										10.700

				0				22,69										22.690

				0				6,84										6.840

				0				7,54										7.540

				0				5,36										5.360

				0				11,43										11.430

				0				2,08										2.080

				0				SO101										–  0

				0				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				obvodové										–  0

				0				32,60										32.600

				0				27,23										27.230

				0				27,99										27.990

				0				29,55										29.550

				0				2,93										2.930

				0				3,78										3.780

				0				vnitřní										–  0

				0				4,04										4.040

				0				10,67										10.670

				0				19,18										19.180

				0				6,84										6.840

				0				6,48										6.480

				0				6,84										6.840

				0				7,70										7.700

				0				6,48										6.480

				0				6,84										6.840

				0				7,70										7.700

				0				7,74										7.740

				0				7,02										7.020

				0				6,43										6.430

				0				1,98										1.980

				0				2,28										2.280

				0				0,68										0.680

				0				0,62										0.620

				0				4,26										4.260

				0				10,45										10.450

				0				šachta										–  0

				0				42,57										42.570

				0				21,84										21.840

				0				D.1.2_05_strop_1.NP										–  0

				0				obvodové										–  0

				0				30,43										30.430

				0				13,85										13.850

				0				1,07										1.070

				0				29,41										29.410

				0				20,90										20.900

				0				vnitřní										–  0

				0				21,06										21.060

				0				24,26										24.260

				0				21,93										21.930

				0				13,56										13.560

				0				1,90										1.900

				0				7,55										7.550

				0				2,19										2.190

				0				šachty										–  0

				0				21,83										21.830

				0				34,44										34.440

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				obvodové										–  0

				0				35,13										35.130

				0				22,45										22.450

				0				9,85										9.850

				0				31,19										31.190

				0				26,55										26.550

				0				vnitřní										–  0

				0				5,54										5.540

				0				18,52										18.520

				0				25,68										25.680

				0				24,33										24.330

				0				4,00										4.000

				0				12,35										12.350

				0				7,26										7.260

				0				1,72										1.720

				0				šachty										–  0

				0				34,53										34.530

				0				42,96										42.960

				0				D.1.2_07_strop_3.NP										–  0

				0				obvodové										–  0

				0				24,69										24.690

				0				34,15										34.150

				0				46,26										46.260

				0				vnitřní										–  0

				0				25,47										25.470

				0				24,74										24.740

				0				22,72										22.720

				0				4,00										4.000

				0				1,72										1.720

				0				4,97										4.970

				0				11,53										11.530

				0				šachty										–  0

				0				33,93										33.930

				0				32,38										32.380

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				obvodové										–  0

				0				27,18										27.180

				0				17,11										17.110

				0				11,57										11.570

				0				46,23										46.230

				0				vnitřní										–  0

				0				25,19										25.190

				0				19,19										19.190

				0				16,64										16.640

				0				šachty										–  0

				0				33,60										33.600

				0				32,99										32.990

				0				D.1.2_09_strop_5.NP										–  0

				0				13,16										13.160

		1,348.		311351121				Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				m2		12,350.19		– 0		12,350.190		625		7,718,010		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				60,30										60.300

				0				184,61										184.610

				0				85,56										85.560

				0				181,51										181.510

				0				54,72										54.720

				0				60,30										60.300

				0				43,56										43.560

				0				17,36										17.360

				0				51,77										51.770

				0				SO101										–  0

				0				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				313,62										313.620

				0				227,38										227.380

				0				223,92										223.920

				0				236,41										236.410

				0				23,40										23.400

				0				30,24										30.240

				0				51,12										51.120

				0				97,47										97.470

				0				141,03										141.030

				0				51,84										51.840

				0				49,14										49.140

				0				51,84										51.840

				0				57,04										57.040

				0				49,14										49.140

				0				51,84										51.840

				0				57,04										57.040

				0				57,26										57.260

				0				57,04										57.040

				0				57,91										57.910

				0				16,29										16.290

				0				24,30										24.300

				0				6,30										6.300

				0				5,74										5.740

				0				35,82										35.820

				0				109,62										109.620

				0				148,14										148.140

				0				72,85										72.850

				0				D.1.2._05_Strop 1.NP										–  0

				0				371,93										371.930

				0				112,54										112.540

				0				30,30										30.300

				0				26,63										26.630

				0				224,36										224.360

				0				222,59										222.590

				0				222,59										222.590

				0				222,59										222.590

				0				132,41										132.410

				0				21,16										21.160

				0				72,78										72.780

				0				39,05										39.050

				0				71,94										71.940

				0				114,44										114.440

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				384,55										384.550

				0				224,24										224.240

				0				124,87										124.870

				0				75,20										75.200

				0				220,81										220.810

				0				45,97										45.970

				0				165,96										165.960

				0				220,81										220.810

				0				220,81										220.810

				0				37,60										37.600

				0				130,58										130.580

				0				69,76										69.760

				0				15,74										15.740

				0				114,44										114.440

				0				203,24										203.240

				0				D.1.2_07_strop_3.NP										–  0

				0				271,04										271.040

				0				413,43										413.430

				0				449,79										449.790

				0				115,41										115.410

				0				221,88										221.880

				0				221,88										221.880

				0				37,60										37.600

				0				16,62										16.620

				0				69,76										69.760

				0				131,35										131.350

				0				114,44										114.440

				0				126,74										126.740

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				279,56										279.560

				0				170,40										170.400

				0				106,57										106.570

				0				437,86										437.860

				0				221,88										221.880

				0				163,87										163.870

				0				162,09										162.090

				0				181,80										181.800

				0				126,74										126.740

				0				D.1.2_09_strop_5.NP										–  0

				0				57,79										57.790

				0				šachty										–  0

				0				483,75										483.750

				0				584,62										584.620

		1,349.		311351122				Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				m2		12,350.19		– 0		12,350.190		115		1,416,149		ÚRS 2019-I

		1,350.		311361821				Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				t		197.888		– 0		197.888		28,896		5,718,157		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž stěny, strop, schody 135 kg/m3										–  0

				0				1465,84*135/1000										197.888

								0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi														1,512,543

		1,351.		327324128				Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37				m3		102.1		– 0		102.100		3,747		382,598		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				OZ 1										–  0

				0				8,31										8.310

				0				1,57										1.570

				0				1,23										1.230

				0				OZ 3										–  0

				0				19,3										19.300

				0				16,52										16.520

				0				OZ 2										–  0

				0				8,17										8.170

				0				1,95										1.950

				0				2,33										2.330

				0				opěrná zeď S02										–  0

				0				42,72										42.720

		1,352.		327351211				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení				m2		690.53		– 0		690.530		774		534,468		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				56,56										56.560

				0				10,47										10.470

				0				9,04										9.040

				0				131,61										131.610

				0				109,72										109.720

				0				56,05										56.050

				0				15,06										15.060

				0				16,60										16.600

				0				285,42										285.420

		1,353.		327351221				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění				m2		690.53		– 0		690.530		115		79,180		ÚRS 2019-I

		1,354.		327361006				Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505				t		17.868		– 0		17.868		28,896		516,297		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž základy 175 kg/m3										–  0

				0				102,1*175/1000										17.868

								0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky														859,703

		1,355.		330321610				Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže				m3		44.83		– 0		44.830		3,503		157,042		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				0,50										0.500

				0				0,62										0.620

				0				0,62										0.620

				0				D.1.2._23_Strop 1.NP										–  0

				0				1,89										1.890

				0				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				3,60										3.600

				0				D.1.2_05_strop_1.NP										–  0

				0				9,23										9.230

				0				4,70										4.700

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				8,52										8.520

				0				D.1.2_07_strop_3.NP										–  0

				0				4,31										4.310

				0				6,86										6.860

				0				0,71										0.710

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				1,14										1.140

				0				2,13										2.130

		1,356.		331351125				Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2				m2		282.24		– 0		282.240		705		199,035		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				5,58										5.580

				0				5,58										5.580

				0				21,42										21.420

				0				SO101										–  0

				0				32,40										32.400

				0				83,07										83.070

				0				76,68										76.680

				0				38,34										38.340

				0				19,17										19.170

		1,357.		331351126				Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2				m2		282.24		– 0		282.240		115		32,363		ÚRS 2019-I

		1,358.		332351125				Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,55 m				m2		127.79		– 0		127.790		785		100,374		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				4,37										4.370

				0				SO101										–  0

				0				41,57										41.570

				0				60,66										60.660

				0				11,15										11.150

				0				10,04										10.040

		1,359.		332351126				Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,55 m				m2		127.79		– 0		127.790		115		14,653		ÚRS 2019-I

		1,360.		331361821.ZP				Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505				t		12.328		– 0		12.328		28,896		356,235		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Výztuž sloupy 275 kg/m3										–  0

				0				44,83*275/1000										12.328

								0034: Stěny a příčky														1,316,535

		1,361.		345321515				Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30				m3		53.509		– 0		53.509		3,146		168,364		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2._23_Strop 1.NP										–  0

				0				7,18										7.180

				0				D.1.2_07_strop_3.NP										–  0

				0				0,25*0,8*53,765										10.753

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				0,25*0,85*167,418										35.576

		1,362.		345351005				Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních				m2		466.395		– 0		466.395		717		334,248		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				95,76										95.760

				0				53,765*0,8*2										86.024

				0				167,418*0,85*2										284.611

		1,363.		345351006				Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních				m2		466.395		– 0		466.395		115		53,480		ÚRS 2019-I

		1,364.		345361821				Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505				t		7.224		– 0		7.224		29,355		212,049		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž stěny, strop, schody 135 kg/m3										–  0

				0				53,509*135/1000										7.224

		1,365.		341351911				Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton				m2		2,732.879		– 0		2,732.879		201		548,395		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1PP SO 01, PB2; 187,7778										187.778

				0				1PP SO 01, PB3; 262,5012										262.501

				0				1PP SO 01, PBS; 54,8388										54.839

				0				1PP SO 02, PB2; 447,4571										447.457

				0				1NP SO 01, PB3; 44,25075										44.251

				0				1NP SO 01, PBS; 295,5943										295.594

				0				1NP SO 01, PBS Sloupy; 20,7858										20.786

				0				2NP SO 01, PBS; 224,78955										224.790

				0				2NP SO 01, PBS Sloupy; 25,56										25.560

				0				3NP SO 01, PBS; 224,78955										224.790

				0				3NP SO 01, PBS Sloupy; 60,6606										60.661

				0				4NP SO 01, PBS; 127,53375										127.534

				0				Schody 1, PB3; 369,25										369.250

				0				Schody 2, PBS; 387,09										387.090

								004: Vodorovné konstrukce														19,061,979

								0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb														17,287,229

		1,366.		411321414				Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				m3		2,035.89		– 0		2,035.890		3,300		6,718,623		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				100,30										100.300

				0				D.1.2._23_Strop 1.NP										–  0

				0				103,74										103.740

				0				SO101										–  0

				0				D.1.2._04_Strop 1.PP										–  0

				0				400,91										400.910

				0				D.1.2._05_Strop 1.NP										–  0

				0				339,97										339.970

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				431,95										431.950

				0				D.1.2._07_Strop 3.NP										–  0

				0				301,90										301.900

				0				D.1.2._08_Strop 4.NP										–  0

				0				352,25										352.250

				0				D.1.2._09_Strop 5.NP										–  0

				0				4,87										4.870

		1,367.		411321616				Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37				m3		24.01		– 0		24.010		3,586		86,090		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				šachta										–  0

				0				1,45										1.450

				0				Rampa										–  0

				0				13,89										13.890

				0				Můstek										–  0

				0				8,67										8.670

		1,368.		411351011				POPISOVÁ POLOŽKA_Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				m2												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				SO102										–  0

				0				404,90										404.900

				0				415,35										415.350

				0				SO101										–  0

				0				1582,53										1,582.530

				0				1361,70										1,361.700

				0				1687,48										1,687.480

				0				1197,92										1,197.920

				0				1330,91										1,330.910

				0				21,21										21.210

				0				ŽB 30/37										–  0

				0				šachta										–  0

				0				9,64										9.640

				0				rampa										–  0

				0				7,62										7.620

				0				Můstek										–  0

				0				49,04										49.040

		1,369.		411351012				Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				m2		8,002.0		– 0		8,002.000		115		917,558		ÚRS 2019-I

		1,370.		411354313				Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm				m2		8,002.0		– 0		8,002.000		80		642,291		ÚRS 2019-I

		1,371.		411354314				Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm				m2		8,002.0		– 0		8,002.000		34		275,268		ÚRS 2019-I

		1,372.		411361821				Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505				t		278.217		– 0		278.217		28,552		7,943,602		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž stěny, strop, schody 135 kg/m3										–  0

				0				2035,89*135/1000										274.845

				0				15,34*135/1000										2.071

				0				Výztuž Můstek 150 kg/m3										–  0

				0				8,67*150/1000										1.301

		1,373.		411121121.ZC				Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 10 m				kus		21.0		– 0		21.000		4,593		96,448		odvozeno ÚRS

		1,374.		XSS.020				Stropní předpjatý panel, š 1200 mm (970/416)				m		204.225		– 0		204.225		1,889		385,792		vlastní

				Výkaz výměr:				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				21*9,725										204.225

		1,375.		413321414				Nosníky ze ŽB tř. C 25/30				m3		17.7		– 0		17.700		3,300		58,412		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				0,82										0.820

				0				D.1.2_05_strop_1.NP										–  0

				0				0,92										0.920

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				0,81										0.810

				0				0,47										0.470

				0				D.1.2_08_strop_4.NP										–  0

				0				12,18										12.180

				0				2,50										2.500

		1,376.		413361821				Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505				t		2.39		– 0		2.390		28,896		69,047		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž stěny, strop, schody 135 kg/m3										–  0

				0				17,7*135/1000										2.390

		1,377.		413351121				Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm				m2		113.19		– 0		113.190		602		68,140		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				6,40										6.400

				0				6,91										6.910

				0				6,82										6.820

				0				72,62										72.620

				0				16,5										16.500

				0				3,94										3.940

		1,378.		413351122				Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm				m2		113.19		– 0		113.190		115		12,979		ÚRS 2019-I

		1,379.		413352215				Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm				m2		113.19		– 0		113.190		80		9,085		ÚRS 2019-I

		1,380.		413352216				Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm				m2		113.19		– 0		113.190		34		3,894		ÚRS 2019-I

								0043: Schodišťové konstrukce a rampy														1,262,062

		1,381.		430321414				Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30				m3		39.54		– 0		39.540		3,988		157,689		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				Můstek										–  0

				0				2,09										2.090

				0				2,12										2.120

				0				Venkovní schody										–  0

				0				3,41										3.410

				0				D.1.2._05_Strop 1.NP										–  0

				0				2,78										2.780

				0				Schodiště 1										–  0

				0				15,41										15.410

				0				Schodiště 2										–  0

				0				13,73										13.730

		1,382.		430361821				Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505				t		5.338		– 0		5.338		30,043		160,364		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Výztuž stěny, strop, schody 135 kg/m3										–  0

				0				39,54*135/1000										5.338

		1,383.		431351121				Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				m2		980.08		– 0		980.080		849		831,627		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Můstek; 10,68										10.680

				0				1.NP; 19,49										19.490

				0				Schodiště 1; 459,34										459.340

				0				Schodiště 2; 467,65										467.650

				0				Venkovní schody; 22,92										22.920

		1,384.		431351122				Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				m2		980.08		– 0		980.080		115		112,382		ÚRS 2019-I

								0044: Zastřešení														512,689

		1,385.		441171111				Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m				t		2.224		– 0		2.224		23,948		53,259		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Markýza										–  0

				0				0,23+0,19+0,066+1,538+0,2										2.224

		1,386.		13010752.ZP				ocel profilová IPE 200				t		0.23		– 0		0.230		54,142		12,447		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Markýza										–  0

				0				209/1000*1,1										0.230

		1,387.		13010748.ZP				ocel profilová IPE 160				t		0.19		– 0		0.190		54,142		10,303		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Markýza, +10% na prořez										–  0

				0				173/1000*1,1										0.190

		1,388.		13010930.ZP				ocel profilová UPE 120				t		0.066		– 0		0.066		54,142		3,573		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Markýza, +10% na prořez										–  0

				0				60/1000*1,1										0.066

		1,389.		15481533.ZP				TR.D 244,5/16				t		1.538		– 0		1.538		54,142		83,260		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Markýza, +10% na prořez										–  0

				0				1398/1000*1,1										1.538

		1,390.		XSS.031				Plech P6, P8, P10, P15, P20, P50				t		0.483		– 0		0.483		57,266		27,654		vlastní

				Výkaz výměr:				Markýza, +10% na prořez										–  0

				0				P20.200; 38/1000										0.038

				0				P20.250; 53/1000										0.053

				0				P20.370; 44/1000										0.044

				0				P15.200; 28/1000										0.028

				0				P15.120; 9/1000										0.009

				0				P8.120; 10/1000										0.010

				0				=										0.182

				0				0,182*0,1										0.018

				0				Můstek										–  0

				0				P50.350; 193*1,1/1000										0.212

				0				P10; 32*1,1/1000										0.035

				0				P6.60; 32*1,1/1000										0.035

		1,391.		441171151				Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 12 m				t		4.375		– 0		4.375		23,948		104,771		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Můstek										–  0

				0				4375/1000										4.375

		1,392.		13010990.ZP				ocel profilová HE-B 300				t		3.218		– 0		3.218		53,101		170,853		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Můstek										–  0

				0				2925*1,1/1000										3.218

		1,393.		13010970.ZP				ocel profilová HE-B 100				t		0.009		– 0		0.009		81,214		715		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Můstek										–  0

				0				8*1,1/1000										0.009

		1,394.		13010826.ZP				ocel profilová U 200				t		0.809		– 0		0.809		53,101		42,932		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Můstek										–  0

				0				735*1,1/1000										0.809

		1,395.		13010430.ZP				úhelník ocelový rovnostranný 70x70x8mm				t		0.055		– 0		0.055		53,101		2,921		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Můstek										–  0

				0				50*1,1/1000										0.055

								009: Ostatní konstrukce a práce														183,000

								0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb														183,000

		1,396.		XSS.021				Prvek pro napojení výztuže 12 15				m		57.0		– 0		57.000		992		56,536		vlastní

				Výkaz výměr:				D.1.2._04_Strop 1.PP										–  0

				0				11										11.000

				0				D.1.2._05_Strop 1.NP										–  0

				0				11+8										19.000

				0				D.1.2._06_Strop 2.NP										–  0

				0				11										11.000

				0				D.1.2._07_Strop 3.NP										–  0

				0				11										11.000

				0				D.1.2._08_Strop 4.NP										–  0

				0				5										5.000

		1,397.		953511117.ZP				Nosný tepelně-izolační prvek				kus		25.0		– 0		25.000		3,314		82,846		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				D.1.2._22_Strop 1.PP										–  0

				0				25										25.000

		1,398.		XSS.025				Systémové těsnění				m		32.1		– 0		32.100		1,359		43,617		vlastní

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				25,6										25.600

				0				D.1.2_04_strop_1.PP										–  0

				0				6,5										6.500

								A.1.2.3.01: Spodní stavba														4,369,524

								A.1.2.3.1.01: Skladba pod podlahou 1.PP														4,369,524

		1,399.		711141559				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				m2		4,733.476		– 0		4,733.476		94		443,565		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2x										–  0

				0				Piloty; 244,579										244.579

				0				Figury; 60,16										60.160

				0				Svisle; 56,1685										56.169

				0				Plocha; 2005,83										2,005.830

				0				=										2,366.738

				0				2366,738										2,366.738

		1,400.		62856002.ZP				pás asfaltový modifikovaný SBS tl 3mm se skleněnou a AL vložkou				m2		4,733.476		15.00		5,443.497		146		794,681		odvozeno ÚRS

		1,401.		711111011				Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou				m2		2,366.738		– 0		2,366.738		18		42,022		ÚRS 2019-I

		1,402.		11163153				emulze asfaltová penetrační				litr		946.695		10.00		1,041.365		51		53,415		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				0,4 litr/m2										–  0

				0				2366,738*0,4										946.695

		1,403.		451315116				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm				m2		2,357.986		– 0		2,357.986		306		721,918		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Piloty; 244,579										244.579

				0				Figury; 60,16										60.160

				0				Plocha; 2005,83										2,005.830

				0				Zídka; 35,477										35.477

				0				Rampa; 11,94										11.940

		1,404.		451315126				Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm				m2		56.169		– 0		56.169		485		27,244		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				svisle										–  0

				0				56,1685										56.169

		1,405.		452368211				Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari				t		59.581		– 0		59.581		29,935		1,783,539		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				12,34 kg/m2										–  0

				0				2x										–  0

				0				12,34*2*(2357,986+56,169)/1000										59.581

		1,406.		919726121				Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2				m2		2,366.738		– 0		2,366.738		35		81,756		ÚRS 2019-I

		1,407.		564281111				Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm				m2		2,005.83		– 0		2,005.830		193		386,752		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Plocha; 2005,83										2,005.830

		1,408.		564251111				Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				m2		352.156		– 0		352.156		98		34,634		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				D.1.2_03_základy										–  0

				0				Piloty; 244,579										244.579

				0				Figury; 60,16										60.160

				0				Zídka; 35,4772										35.477

				0				Rampa; 11,94										11.940

								A.1.2.98: Likvidace suti														9,488

								099: Přesun hmot HSV														9,488

								099.: Přesun hmot HSV														9,488

		1,409.		997013117				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace				t		10.11		– 0		10.110		552		5,584		ÚRS 2019-I

		1,410.		997006512				Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km				t		10.11		– 0		10.110		93		945		ÚRS 2019-I

		1,411.		997006519				Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t		192.09		– 0		192.090		8		1,574		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				10,11*19										192.090

		1,412.		997221815.ZP				Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového				t		10.11		– 0		10.110		137		1,385		odvozeno ÚRS

								A.1.2.99: Přesun hmot														904,200

								099: Přesun hmot HSV														904,200

								099.: Přesun hmot HSV														904,200

		1,413.		998012023				Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m				t		16,500.0		– 0		16,500.000		55		904,200		ÚRS 2019-I

								A.1.3: Požárně bezpečnostní řešení														69,435

								A.1.3.01: Prvky požárního systému														69,435

								A.1.3.1.01: Prvky požárního systému														69,435

								A.1.3.1.1.01: Prvky požárního systému														69,435

		1,414.		PBŘ/1				Přenosný hasící přístroj práškový PG 6kg (min. hasicí schopnost 21A, 113B,C) včetně držáku a - montážního materiálu Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému				ks		13.0		– 0		13.000		931		12,097		vlastní

		1,415.		PBŘ/2				Přenosný hasící přístroj práškový PG 6kg (min. hasicí schopnost 27A, 144B,C) včetně držáku a - montážního materiálu Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému				ks		29.0		– 0		29.000		985		28,574		vlastní

		1,416.		PBŘ/3				Přenosný hasící přístroj práškový PG 6kg (min. hasicí schopnost 34A, 183B,C) včetně držáku a - montážního materiálu Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému				ks		5.0		– 0		5.000		1,040		5,201		vlastní

		1,417.		PBŘ/4				Přenosný hasící přístrojsněhový CO2 (min. hasicí schopnost 55B,C) včetně držáku a montážního - materiálu Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému				ks		1.0		– 0		1.000		1,644		1,644		vlastní

		1,418.		PBŘ/5				Požární skříň na 6kg práškový hasicí přístroj pro umístění do niky zdi. Skříň je zamykatelná, s - klíčem uloženým za rozbitným sklem, kterým se v případě požáru skříň otevřevč. smaolepky pro / označení hasicího přístroje dle vyhlášky. Materiál: nerez ocel Rozměry (pro  6kg): výška 575 x šířka - 265 x hloubka 230 mm. Umístění: dvorana 1.-4.np, restaurace (2.15a), výstavní prostor (1.10a) a		prodejna (1.08a) Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému		ks		9.0		– 0		9.000		1,096		9,864		vlastní

		1,419.		PBŘ/6				Požárně bezpečnostní  značky a tabulky dle řady norem ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších / předpisů. Těmito značkami a tabulkami se označí: směr úniku osob (vlevo, vpravo, po schodech nahoru - vlevo-vpravo, po schodech dolů vpravo-vlevo), přenosné hasicí přístroje, nástěnné hydranty,		tlačítkové hlásiče pro dálkové spuštění chráněné únikové cesty, tlačítkové hlásiče systému EPS, rozvaděč elektrické energie, hlavní uzávěry medií, vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP, únikový východ, vstup zakázán, zákaz kouření, varná konvice povolena, hořlavé kapaliny apod.                                                                                                       Materiál: plastové fotoluminiscenční nehořlavé, Další specifikace viz Výpis prvků požárního systému		kpl		1.0		– 0		1.000		5,480		5,480		vlastní

		1,420.		PBŘ/7				Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, zaregulování s měřením, komplexní zkouška, revize požárně - bezpečnostních systémů, seznámení obsluhy s funkcemi zařízení,Další specifikace viz Výpis prvků / požárního systému				kpl		1.0		– 0		1.000		6,576		6,576		vlastní

								A.1.4: Technika prostředí staveb														90,836,980

								A.1.4.01: Zdravotně technické instalace														9,706,516

								A.1.4.1.01: Vodovod - vnitřní														2,504,007

								A.1.4.1.1.01: Potrubí														1,567,348

		1,421.		A.1.4.1.1.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20				m												vlastní

		1,422.		A.1.4.1.1.1.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D25				m												vlastní

		1,423.		A.1.4.1.1.1.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D32				m												vlastní

		1,424.		A.1.4.1.1.1.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40				m												vlastní

		1,425.		A.1.4.1.1.1.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D50				m												vlastní

		1,426.		A.1.4.1.1.1.06				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D63				m												vlastní

		1,427.		A.1.4.1.1.1.07				POPISOVÁ POLOŽKA_Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D75				m												vlastní

		1,428.		A.1.4.1.1.1_001				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20				m		1,485.0		– 0		1,485.000		285		423,947		vlastní

		1,429.		A.1.4.1.1.1_002				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D25				m		750.0		– 0		750.000		346		259,686		vlastní

		1,430.		A.1.4.1.1.1_003				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D32				m		480.0		– 0		480.000		414		198,606		vlastní

		1,431.		A.1.4.1.1.1_004				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40				m		270.0		– 0		270.000		508		137,236		vlastní

		1,432.		A.1.4.1.1.1_005				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D50				m		350.0		– 0		350.000		710		248,450		vlastní

		1,433.		A.1.4.1.1.1_006				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D63				m		80.0		– 0		80.000		882		70,600		vlastní

		1,434.		A.1.4.1.1.1_007				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D75				m		250.0		– 0		250.000		915		228,823		vlastní

								A.1.4.1.1.02: Ochrana potrubí														381,181

		1,435.		A.1.4.1.1.2.01				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D20				m												vlastní

		1,436.		A.1.4.1.1.2.02				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D25				m												vlastní

		1,437.		A.1.4.1.1.2.03				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D32				m												vlastní

		1,438.		A.1.4.1.1.2.04				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D40				m												vlastní

		1,439.		A.1.4.1.1.2.05				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D50				m												vlastní

		1,440.		A.1.4.1.1.2.06				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D63				m												vlastní

		1,441.		A.1.4.1.1.2.07				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D75				m												vlastní

		1,442.		A.1.4.1.1.2.08				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D20				m												vlastní

		1,443.		A.1.4.1.1.2.09				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D25				m												vlastní

		1,444.		A.1.4.1.1.2.10				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.25mm, potr. D32				m												vlastní

		1,445.		A.1.4.1.1.2.11				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.30mm, potr. D40				m												vlastní

		1,446.		A.1.4.1.1.2.12				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D50				m												vlastní

		1,447.		A.1.4.1.1.2.13				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D63				m												vlastní

		1,448.		A.1.4.1.1.2.14				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D75				m												vlastní

		1,449.		A.1.4.1.1.2_001				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D20				m		1,221.0		– 0		1,221.000		65		78,901		vlastní

		1,450.		A.1.4.1.1.2_002				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D25				m		550.0		– 0		550.000		77		42,437		vlastní

		1,451.		A.1.4.1.1.2_003				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D32				m		305.0		– 0		305.000		79		24,122		vlastní

		1,452.		A.1.4.1.1.2_004				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D40				m		180.0		– 0		180.000		81		14,583		vlastní

		1,453.		A.1.4.1.1.2_005				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D50				m		190.0		– 0		190.000		89		16,859		vlastní

		1,454.		A.1.4.1.1.2_006				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D63				m		45.0		– 0		45.000		92		4,123		vlastní

		1,455.		A.1.4.1.1.2_007				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D75				m		155.0		– 0		155.000		107		16,594		vlastní

		1,456.		A.1.4.1.1.2_008				tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D20				m		264.0		– 0		264.000		138		36,411		vlastní

		1,457.		A.1.4.1.1.2_009				tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D25				m		200.0		– 0		200.000		141		28,163		vlastní

		1,458.		A.1.4.1.1.2_010				tepelná izolace potrubí z MW, tl.25mm, potr. D32				m		175.0		– 0		175.000		146		25,486		vlastní

		1,459.		A.1.4.1.1.2_011				tepelná izolace potrubí z MW, tl.30mm, potr. D40				m		90.0		– 0		90.000		196		17,621		vlastní

		1,460.		A.1.4.1.1.2_012				tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D50				m		160.0		– 0		160.000		243		38,888		vlastní

		1,461.		A.1.4.1.1.2_013				tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D63				m		35.0		– 0		35.000		277		9,688		vlastní

		1,462.		A.1.4.1.1.2_014				tepelná izolace potrubí z MW, tl.40mm, potr. D75				m		95.0		– 0		95.000		287		27,304		vlastní

								A.1.4.1.1.03: Armatury														213,444

		1,463.		A.1.4.1.1.3.01				POPISOVÁ POLOŽKA_rohový ventil, 1/2"x3/8"				ks												vlastní

		1,464.		A.1.4.1.1.3.02				POPISOVÁ POLOŽKA_pračkový ventil 1/2"x3/4"				ks												vlastní

		1,465.		A.1.4.1.1.3.03				POPISOVÁ POLOŽKA_výtokový kulový kohout s hadicovou přípojkoou, DN 15				ks												vlastní

		1,466.		A.1.4.1.1.3.04				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 1/2"				ks												vlastní

		1,467.		A.1.4.1.1.3.05				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 3/4"				ks												vlastní

		1,468.		A.1.4.1.1.3.06				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 1"				ks												vlastní

		1,469.		A.1.4.1.1.3.07				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 5/4"				ks												vlastní

		1,470.		A.1.4.1.1.3.08				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 3/2"				ks												vlastní

		1,471.		A.1.4.1.1.3.09				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 2"				ks												vlastní

		1,472.		A.1.4.1.1.3.10				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, 5/2"				ks												vlastní

		1,473.		A.1.4.1.1.3.11				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový s vypouštěním, 1/2"				ks												vlastní

		1,474.		A.1.4.1.1.3.12				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový s vypouštěním, 3/4"				ks												vlastní

		1,475.		A.1.4.1.1.3.13				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový s vypouštěním, 1"				ks												vlastní

		1,476.		A.1.4.1.1.3.14				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový s vypouštěním, 5/4"				ks												vlastní

		1,477.		A.1.4.1.1.3.15				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový s vypouštěním, 3/2"				ks												vlastní

		1,478.		A.1.4.1.1.3.16				POPISOVÁ POLOŽKA_Manometr s vnějším závitem, 1/4", 0-10bar				ks												vlastní

		1,479.		A.1.4.1.1.3.17				POPISOVÁ POLOŽKA_Teploměr 3/8", 0-80°C				ks												vlastní

		1,480.		A.1.4.1.1.3.18				POPISOVÁ POLOŽKA_Pojistný ventil, 1/2", 5bar				ks												vlastní

		1,481.		A.1.4.1.1.3.19				POPISOVÁ POLOŽKA_Ruční odvzdušňovací ventil 1/2"				ks												vlastní

		1,482.		A.1.4.1.1.3.20				POPISOVÁ POLOŽKA_zpětná klapka, 5/4"				ks												vlastní

		1,483.		A.1.4.1.1.3.21				POPISOVÁ POLOŽKA_zpětná klapka, 3/2"				ks												vlastní

		1,484.		A.1.4.1.1.3.22				POPISOVÁ POLOŽKA_filtr, 3/2"				ks												vlastní

		1,485.		A.1.4.1.1.3.23				POPISOVÁ POLOŽKA_filtr, 5/2"				ks												vlastní

		1,486.		A.1.4.1.1.3.24				POPISOVÁ POLOŽKA_vypouštěcí kohout, 1/2"				ks												vlastní

		1,487.		A.1.4.1.1.3.25				POPISOVÁ POLOŽKA_vyvažovací ventil, STAD B, DN10				ks												vlastní

		1,488.		A.1.4.1.1.3.26				POPISOVÁ POLOŽKA_vyvažovací ventil, STAD B, DN15				ks												vlastní

		1,489.		A.1.4.1.1.3.27				POPISOVÁ POLOŽKA_trojcestný termostatický směšocaví ventil, DN15, 30+60°				ks												vlastní

		1,490.		A.1.4.1.1.3.28				POPISOVÁ POLOŽKA_venkovní nezámrzný ventil DN 15				ks												vlastní

		1,491.		A.1.4.1.1.3.29				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout se servopohonem, 5/4"				ks												vlastní

		1,492.		A.1.4.1.1.3.30				POPISOVÁ POLOŽKA_2-cestný elektromagnetický ventil DN65
ref. EV220B, 65				ks												vlastní

		1,493.		A.1.4.1.1.3.31				POPISOVÁ POLOŽKA_tlakový snímač pro ovl. elektromag. ventilu
ref. KP 060-538666				ks												vlastní

		1,494.		A.1.4.1.1.3_001				POPISOVÁ POLOŽKA_POPISOVÁ POLOŽKA_rohový ventil, 1/2"x3/8"				ks												vlastní

		1,495.		A.1.4.1.1.3_002				POPISOVÁ POLOŽKA_pračkový ventil 1/2"x3/4"				ks												vlastní

		1,496.		A.1.4.1.1.3_003				POPISOVÁ POLOŽKA_výtokový kulový kohout s hadicovou přípojkoou, DN 15				ks												vlastní

		1,497.		A.1.4.1.1.3_004				kulový kohout pákový, 1/2"				ks		90.0		– 0		90.000		220		19,791		vlastní

		1,498.		A.1.4.1.1.3_005				kulový kohout pákový, 3/4"				ks		30.0		– 0		30.000		319		9,577		vlastní

		1,499.		A.1.4.1.1.3_006				kulový kohout pákový, 1"				ks		8.0		– 0		8.000		460		3,680		vlastní

		1,500.		A.1.4.1.1.3_007				kulový kohout pákový, 5/4"				ks		8.0		– 0		8.000		631		5,046		vlastní

		1,501.		A.1.4.1.1.3_008				kulový kohout pákový, 3/2"				ks		8.0		– 0		8.000		913		7,307		vlastní

		1,502.		A.1.4.1.1.3_009				kulový kohout pákový, 2"				ks		2.0		– 0		2.000		1,341		2,681		vlastní

		1,503.		A.1.4.1.1.3_010				kulový kohout pákový, 5/2"				ks		4.0		– 0		4.000		2,623		10,494		vlastní

		1,504.		A.1.4.1.1.3_011				kulový kohout pákový s vypouštěním, 1/2"				ks		10.0		– 0		10.000		325		3,250		vlastní

		1,505.		A.1.4.1.1.3_012				kulový kohout pákový s vypouštěním, 3/4"				ks		25.0		– 0		25.000		421		10,537		vlastní

		1,506.		A.1.4.1.1.3_013				kulový kohout pákový s vypouštěním, 1"				ks		8.0		– 0		8.000		566		4,529		vlastní

		1,507.		A.1.4.1.1.3_014				kulový kohout pákový s vypouštěním, 5/4"				ks		8.0		– 0		8.000		774		6,188		vlastní

		1,508.		A.1.4.1.1.3_015				kulový kohout pákový s vypouštěním, 3/2"				ks		4.0		– 0		4.000		1,109		4,437		vlastní

		1,509.		A.1.4.1.1.3_016				Manometr s vnějším závitem, 1/4", 0-10bar				ks		4.0		– 0		4.000		1,688		6,751		vlastní

		1,510.		A.1.4.1.1.3_017				Teploměr 3/8", 0-80°C				ks		2.0		– 0		2.000		631		1,262		vlastní

		1,511.		A.1.4.1.1.3_018				Pojistný ventil, 1/2", 5bar				ks		4.0		– 0		4.000		434		1,736		vlastní

		1,512.		A.1.4.1.1.3_019				Ruční odvzdušňovací ventil 1/2"				ks		14.0		– 0		14.000		145		2,025		vlastní

		1,513.		A.1.4.1.1.3_020				zpětná klapka, 5/4"				ks		2.0		– 0		2.000		523		1,045		vlastní

		1,514.		A.1.4.1.1.3_021				zpětná klapka, 3/2"				ks		3.0		– 0		3.000		682		2,046		vlastní

		1,515.		A.1.4.1.1.3_022				filtr, 3/2"				ks		3.0		– 0		3.000		730		2,190		vlastní

		1,516.		A.1.4.1.1.3_023				filtr, 5/2"				ks		1.0		– 0		1.000		1,939		1,939		vlastní

		1,517.		A.1.4.1.1.3_024				vypouštěcí kohout, 1/2"				ks		5.0		– 0		5.000		191		955		vlastní

		1,518.		A.1.4.1.1.3_025				vyvažovací ventil, STAD B, DN10				ks		10.0		– 0		10.000		2,633		26,330		vlastní

		1,519.		A.1.4.1.1.3_026				vyvažovací ventil, STAD B, DN15				ks		3.0		– 0		3.000		2,633		7,899		vlastní

		1,520.		A.1.4.1.1.3_027				trojcestný termostatický směšocaví ventil, DN15, 30+60°				ks		2.0		– 0		2.000		14,467		28,934		vlastní

		1,521.		A.1.4.1.1.3_028				venkovní nezámrzný ventil DN 15				ks		2.0		– 0		2.000		3,761		7,523		vlastní

		1,522.		A.1.4.1.1.3_029				kulový kohout se servopohonem, 5/4"				ks		2.0		– 0		2.000		8,584		17,168		vlastní

		1,523.		A.1.4.1.1.3_030				2-cestný elektromagnetický ventil DN65
ref. EV220B, 65				ks		1.0		– 0		1.000		17,843		17,843		vlastní

		1,524.		A.1.4.1.1.3_031				tlakový snímač pro ovl. elektromag. ventilu
ref. KP 060-538666				ks		1.0		– 0		1.000		280		280		vlastní

								A.1.4.1.1.04: Vodoměry														94,095

		1,525.		A.1.4.1.1.4.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Podružný vodoměr, 1/2", Qn 1,5				ks												vlastní

		1,526.		A.1.4.1.1.4.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Podružný vodoměr, 3/4", Qn 2,5				ks												vlastní

		1,527.		A.1.4.1.1.4.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Podružný vodoměr, 1", Qn 4,0				ks												vlastní

		1,528.		A.1.4.1.1.4_001				Podružný vodoměr, 1/2", Qn 1,5				ks		80.0		– 0		80.000		730		58,409		vlastní

		1,529.		A.1.4.1.1.4_002				Podružný vodoměr, 3/4", Qn 2,5				ks		6.0		– 0		6.000		2,990		17,939		vlastní

		1,530.		A.1.4.1.1.4_003				Podružný vodoměr, 1", Qn 4,0				ks		4.0		– 0		4.000		4,437		17,746		vlastní

								A.1.4.1.1.05: vodoměrné sestavy														28,934

		1,531.		A.1.4.1.1.5.01				POPISOVÁ POLOŽKA_hlavní vodoměrná sestava dle pož. PVK				kpl												vlastní

		1,532.		A.1.4.1.1.5_001				hlavní vodoměrná sestava dle pož. PVK				kpl		1.0		– 0		1.000		28,934		28,934		vlastní

								A.1.4.1.1.06: strojní zařízení														49,546

		1,533.		A.1.4.1.1.6.01				POPISOVÁ POLOŽKA_expanzní nádrž pro pitnou vodu, 60l, 10bar, průtočné připojení vč. připojovací průtočné armatury				ks												vlastní

		1,534.		A.1.4.1.1.6.02				POPISOVÁ POLOŽKA_expanzní nádrž pro pitnou vodu, 80l, 10bar, průtočné připojení vč. připojovací průtočné armatury				ks												vlastní

		1,535.		A.1.4.1.1.6.03				POPISOVÁ POLOŽKA_cirkulační čerpadlo okruhu TV, 5,5m3/h, 0,9bar
dodávka + montáž				ks												vlastní

		1,536.		A.1.4.1.1.6_001				expanzní nádrž pro pitnou vodu, 60l, 10bar, průtočné připojení vč. připojovací průtočné armatury				ks		1.0		– 0		1.000		14,316		14,316		vlastní

		1,537.		A.1.4.1.1.6.02				expanzní nádrž pro pitnou vodu, 80l, 10bar, průtočné připojení vč. připojovací průtočné armatury				ks		1.0		– 0		1.000		18,063		18,063		vlastní

		1,538.		A.1.4.1.1.6.03				cirkulační čerpadlo okruhu TV, 5,5m3/h, 0,9bar
dodávka + montáž				ks		2.0		– 0		2.000		8,584		17,168		vlastní

								A.1.4.1.1.98: Ostatní														169,459

		1,539.		A.1.4.1.1.98.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce				kpl												vlastní

		1,540.		A.1.4.1.1.98.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl												vlastní

		1,541.		A.1.4.1.1.98.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl												vlastní

		1,542.		A.1.4.1.1.98.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl												vlastní

		1,543.		A.1.4.1.1.98.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl												vlastní

		1,544.		A.1.4.1.1.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce				kpl		1.0		– 0		1.000		123,646		123,646		vlastní

		1,545.		A.1.4.1.1.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		19,290		19,290		vlastní

		1,546.		A.1.4.1.1.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.0		– 0		1.000		14,467		14,467		vlastní

		1,547.		A.1.4.1.1.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.0		– 0		1.000		6,751		6,751		vlastní

		1,548.		A.1.4.1.1.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.0		– 0		1.000		5,305		5,305		vlastní

								A.1.4.1.02: Vodovod - požární														631,493

								A.1.4.1.2.01: Potrubí														469,220

		1,549.		A.1.4.1.2.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí lisované, nerezové, D35x1,5				m												vlastní

		1,550.		A.1.4.1.2.1.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí lisované, nerezové, D42x1,5				m												vlastní

		1,551.		A.1.4.1.2.1.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí lisované, nerezové, D54x1,5				m												vlastní

		1,552.		A.1.4.1.2.1.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí lisované, nerezové, D54x1,5				m												vlastní

		1,553.		A.1.4.1.2.1_01				Potrubí lisované, nerezové, D35x1,5				m		180.0		– 0		180.000		970		174,648		vlastní

		1,554.		A.1.4.1.2.1_02				Potrubí lisované, nerezové, D42x1,5				m		60.0		– 0		60.000		1,248		74,882		vlastní

		1,555.		A.1.4.1.2.1_03				Potrubí lisované, nerezové, D54x1,5				m		140.0		– 0		140.000		1,569		219,689		vlastní

		1,556.		A.1.4.1.2.1_04				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí lisované, nerezové, D54x1,5				m												vlastní

								A.1.4.1.2.03: Armatury														128,758

		1,557.		A.1.4.1.2.3.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, vč. skříně, D19/30, provedení dle PD interiéru				ks												vlastní

		1,558.		A.1.4.1.2.3.02				POPISOVÁ POLOŽKA_potrubní oddělovaž bezp. tř. 4, DN50				ks												vlastní

		1,559.		A.1.4.1.2.3.03				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, DN50				ks												vlastní

		1,560.		A.1.4.1.2.3_001				Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, vč. skříně, D19/30, provedení dle PD interiéru				ks		15.0		– 0		15.000		8,584		128,758		vlastní

		1,561.		A.1.4.1.2.3_002				POPISOVÁ POLOŽKA_potrubní oddělovaž bezp. tř. 4, DN50				ks												vlastní

		1,562.		A.1.4.1.2.3_003				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout pákový, DN50				ks												vlastní

								A.1.4.1.2.98: Ostatní														33,516

		1,563.		A.1.4.1.2.98.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl												vlastní

		1,564.		A.1.4.1.2.98.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl												vlastní

		1,565.		A.1.4.1.2.98.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl												vlastní

		1,566.		A.1.4.1.2.98.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl												vlastní

		1,567.		A.1.4.1.2.98.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl												vlastní

		1,568.		A.1.4.1.2.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl		1.0		– 0		1.000		15,191		15,191		vlastní

		1,569.		A.1.4.1.2.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		6,751		6,751		vlastní

		1,570.		A.1.4.1.2.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.0		– 0		1.000		5,305		5,305		vlastní

		1,571.		A.1.4.1.2.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.0		– 0		1.000		3,376		3,376		vlastní

		1,572.		A.1.4.1.2.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.0		– 0		1.000		2,893		2,893		vlastní

								A.1.4.1.03: Kanalizace dešťová														629,690

								A.1.4.1.3.01: Potrubí														464,629

		1,573.		A.1.4.1.3.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN75				m												vlastní

		1,574.		A.1.4.1.3.1.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN110				m												vlastní

		1,575.		A.1.4.1.3.1.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN125				m												vlastní

		1,576.		A.1.4.1.3.1.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN160				m												vlastní

		1,577.		A.1.4.1.3.1.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 110				m												vlastní

		1,578.		A.1.4.1.3.1.06				POPISOVÁ POLOŽKA_Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 125				m												vlastní

		1,579.		A.1.4.1.3.1.07				POPISOVÁ POLOŽKA_Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 160				m												vlastní

		1,580.		A.1.4.1.3.1.08				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG zavěšené DN125				m												vlastní

		1,581.		A.1.4.1.3.1.09				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG zavěšené DN160				m												vlastní

		1,582.		A.1.4.1.3.1.10				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG zavěšené DN200				m												vlastní

		1,583.		A.1.4.1.3.1.11				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG zavěšené DN250				m												vlastní

		1,584.		A.1.4.1.3.1_001				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN75				m		20.0		– 0		20.000		780		15,605		vlastní

		1,585.		A.1.4.1.3.1_002				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN110				m		35.0		– 0		35.000		974		34,094		vlastní

		1,586.		A.1.4.1.3.1_003				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN125				m		95.0		– 0		95.000		1,177		111,783		vlastní

		1,587.		A.1.4.1.3.1_004				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN160				m		25.0		– 0		25.000		1,688		42,196		vlastní

		1,588.		A.1.4.1.3.1_005				Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 110				m		55.0		– 0		55.000		556		30,555		vlastní

		1,589.		A.1.4.1.3.1_006				Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 125				m		30.0		– 0		30.000		679		20,370		vlastní

		1,590.		A.1.4.1.3.1_007				Hrdlové potrubí plastové, stoupací, PP HT, DN 160				m		110.0		– 0		110.000		984		108,215		vlastní

		1,591.		A.1.4.1.3.1_008				Potrubí KG zavěšené DN125				m		15.0		– 0		15.000		467		7,002		vlastní

		1,592.		A.1.4.1.3.1_009				Potrubí KG zavěšené DN160				m		25.0		– 0		25.000		575		14,371		vlastní

		1,593.		A.1.4.1.3.1_010				Potrubí KG zavěšené DN200				m		75.0		– 0		75.000		810		60,762		vlastní

		1,594.		A.1.4.1.3.1_011				Potrubí KG zavěšené DN250				m		20.0		– 0		20.000		984		19,675		vlastní

								A.1.4.1.3.03: Střešní vtoky														121,081

		1,595.		A.1.4.1.3.3.01				POPISOVÁ POLOŽKA_střešní vtok svislý, DN75 s, el. ohřevem				ks												vlastní

		1,596.		A.1.4.1.3.3.02				POPISOVÁ POLOŽKA_střešní vtok svislý, DN110 s, el. ohřevem				ks												vlastní

		1,597.		A.1.4.1.3.3.03				POPISOVÁ POLOŽKA_střešní vtok svislý, DN125 s, el. ohřevem				ks												vlastní

		1,598.		A.1.4.1.3.3.04				POPISOVÁ POLOŽKA_terasový vtok svislý, DN110 s, el. ohřevem, se suchou zápachovou uzávěrou				ks												vlastní

		1,599.		A.1.4.1.3.3_001				střešní vtok svislý, DN75 s, el. ohřevem				ks		3.0		– 0		3.000		5,478		16,435		vlastní

		1,600.		A.1.4.1.3.3_002				střešní vtok svislý, DN110 s, el. ohřevem				ks		8.0		– 0		8.000		6,057		48,455		vlastní

		1,601.		A.1.4.1.3.3_003				střešní vtok svislý, DN125 s, el. ohřevem				ks		6.0		– 0		6.000		6,857		41,145		vlastní

		1,602.		A.1.4.1.3.3_004				terasový vtok svislý, DN110 s, el. ohřevem, se suchou zápachovou uzávěrou				ks		2.0		– 0		2.000		7,523		15,046		vlastní

								A.1.4.1.3.97: Zemní práce														482

		1,603.		A.1.4.1.3.97.01				POPISOVÁ POLOŽKA_výkopy rýh š. 800mm pro uložení kanalizace				m3												vlastní

		1,604.		A.1.4.1.3.97_001				výkopy rýh š. 800mm pro uložení kanalizace				m3		5.0		– 0		5.000		96		482		vlastní

								A.1.4.1.3.98: Ostatní														43,498

		1,605.		A.1.4.1.3.98.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl												vlastní

		1,606.		A.1.4.1.3.98.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl												vlastní

		1,607.		A.1.4.1.3.98.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl												vlastní

		1,608.		A.1.4.1.3.98.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl												vlastní

		1,609.		A.1.4.1.3.98.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl												vlastní

		1,610.		A.1.4.1.3.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl		1.0		– 0		1.000		9,741		9,741		vlastní

		1,611.		A.1.4.1.3.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		14,467		14,467		vlastní

		1,612.		A.1.4.1.3.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.0		– 0		1.000		9,645		9,645		vlastní

		1,613.		A.1.4.1.3.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		1,614.		A.1.4.1.3.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

								A.1.4.1.04: Kanalizace splašková														4,397,039

								A.1.4.1.4.01: Potrubí														2,548,426

		1,615.		A.1.4.1.4.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT připojovací, DN40				m												vlastní

		1,616.		A.1.4.1.4.1.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT připojovací, DN50				m												vlastní

		1,617.		A.1.4.1.4.1.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT připojovací, DN75				m												vlastní

		1,618.		A.1.4.1.4.1.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT připojovací, DN110				m												vlastní

		1,619.		A.1.4.1.4.1.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT odpadní, svislé DN50				m												vlastní

		1,620.		A.1.4.1.4.1.06				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT odpadní, svislé DN75				m												vlastní

		1,621.		A.1.4.1.4.1.07				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT odpadní, svislé DN110				m												vlastní

		1,622.		A.1.4.1.4.1.08				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT odpadní, svislé DN125				m												vlastní

		1,623.		A.1.4.1.4.1.09				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT zavěšené DN50				m												vlastní

		1,624.		A.1.4.1.4.1.10				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT zavěšené DN75				m												vlastní

		1,625.		A.1.4.1.4.1.11				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT zavěšené DN110				m												vlastní

		1,626.		A.1.4.1.4.1.12				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT zavěšené DN125				m												vlastní

		1,627.		A.1.4.1.4.1.13				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí HT zavěšené DN160				m												vlastní

		1,628.		A.1.4.1.4.1.14				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN75				m												vlastní

		1,629.		A.1.4.1.4.1.15				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN110				m												vlastní

		1,630.		A.1.4.1.4.1.16				POPISOVÁ POLOŽKA_Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN125				m												vlastní

		1,631.		A.1.4.1.4.1.17				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG, DN110, v zemi				m												vlastní

		1,632.		A.1.4.1.4.1.18				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG, DN125, v zemi				m												vlastní

		1,633.		A.1.4.1.4.1.19				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG, DN160, v zemi				m												vlastní

		1,634.		A.1.4.1.4.1.20				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG, DN200, v zemi				m												vlastní

		1,635.		A.1.4.1.4.1.21				POPISOVÁ POLOŽKA_Potrubí KG, DN250, v zemi				m												vlastní

		1,636.		A.1.4.1.4.1.22				POPISOVÁ POLOŽKA_plastované svařované potrubí kanalizační, Geberit PE, D110				m												vlastní

		1,637.		A.1.4.1.4.1.23				POPISOVÁ POLOŽKA_plastové svařované potrubí, PPR PN16, D40				m												vlastní

		1,638.		A.1.4.1.4.1_001				Potrubí HT připojovací, DN40				m		465.0		– 0		465.000		224		104,048		vlastní

		1,639.		A.1.4.1.4.1_002				Potrubí HT připojovací, DN50				m		580.0		– 0		580.000		246		142,647		vlastní

		1,640.		A.1.4.1.4.1_003				Potrubí HT připojovací, DN75				m		75.0		– 0		75.000		321		24,088		vlastní

		1,641.		A.1.4.1.4.1_004				Potrubí HT připojovací, DN110				m		190.0		– 0		190.000		785		149,166		vlastní

		1,642.		A.1.4.1.4.1_005				Potrubí HT odpadní, svislé DN50				m		50.0		– 0		50.000		410		20,495		vlastní

		1,643.		A.1.4.1.4.1_006				Potrubí HT odpadní, svislé DN75				m		555.0		– 0		555.000		582		322,778		vlastní

		1,644.		A.1.4.1.4.1_007				Potrubí HT odpadní, svislé DN110				m		765.0		– 0		765.000		632		483,277		vlastní

		1,645.		A.1.4.1.4.1_008				Potrubí HT odpadní, svislé DN125				m		135.0		– 0		135.000		887		119,788		vlastní

		1,646.		A.1.4.1.4.1_009				Potrubí HT zavěšené DN50				m		50.0		– 0		50.000		434		21,701		vlastní

		1,647.		A.1.4.1.4.1_010				Potrubí HT zavěšené DN75				m		45.0		– 0		45.000		502		22,569		vlastní

		1,648.		A.1.4.1.4.1_011				Potrubí HT zavěšené DN110				m		140.0		– 0		140.000		696		97,490		vlastní

		1,649.		A.1.4.1.4.1_012				Potrubí HT zavěšené DN125				m		165.0		– 0		165.000		945		155,956		vlastní

		1,650.		A.1.4.1.4.1_013				Potrubí HT zavěšené DN160				m		130.0		– 0		130.000		1,132		147,199		vlastní

		1,651.		A.1.4.1.4.1_014				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN75				m		80.0		– 0		80.000		557		44,520		vlastní

		1,652.		A.1.4.1.4.1_015				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN110				m		75.0		– 0		75.000		1,064		79,787		vlastní

		1,653.		A.1.4.1.4.1_016				Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN125				m		45.0		– 0		45.000		1,297		58,375		vlastní

		1,654.		A.1.4.1.4.1_017				Potrubí KG, DN110, v zemi				m		115.0		– 0		115.000		312		35,826		vlastní

		1,655.		A.1.4.1.4.1_018				Potrubí KG, DN125, v zemi				m		160.0		– 0		160.000		367		58,795		vlastní

		1,656.		A.1.4.1.4.1_019				Potrubí KG, DN160, v zemi				m		35.0		– 0		35.000		458		16,034		vlastní

		1,657.		A.1.4.1.4.1_020				Potrubí KG, DN200, v zemi				m		30.0		– 0		30.000		714		21,411		vlastní

		1,658.		A.1.4.1.4.1_021				Potrubí KG, DN250, v zemi				m		10.0		– 0		10.000		898		8,979		vlastní

		1,659.		A.1.4.1.4.1_022				plastované svařované potrubí kanalizační, Geberit PE, D110				m		20.0		– 0		20.000		979		19,579		vlastní

		1,660.		A.1.4.1.4.1_023				plastové svařované potrubí, PPR PN16, D40				m		775.0		– 0		775.000		508		393,918		vlastní

								A.1.4.1.4.02: Ochrana potrubí														96,400

		1,661.		A.1.4.1.4.2.01				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace MW s hliníkovou ochrannou folií tl. 20mm, potr. DN40				m												vlastní

		1,662.		A.1.4.1.4.2.02				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace MW s hliníkovou ochrannou folií tl. 20mm, potr. DN110				m												vlastní

		1,663.		A.1.4.1.4.2.03				POPISOVÁ POLOŽKA_tepelná izolace PE, tl. 13mm, potr. DN32				m												vlastní

		1,664.		A.1.4.1.4.2.04				POPISOVÁ POLOŽKA_samoregulační topný kabel, 15W/m
*profese ZTI nezajišťuje zapojení kabelu				m												vlastní

		1,665.		A.1.4.1.4.2_001				tepelná izolace MW s hliníkovou ochrannou folií tl. 20mm, potr. DN40				m		90.0		– 0		90.000		228		20,486		vlastní

		1,666.		A.1.4.1.4.2_002				tepelná izolace MW s hliníkovou ochrannou folií tl. 20mm, potr. DN110				m		15.0		– 0		15.000		404		6,062		vlastní

		1,667.		A.1.4.1.4.2_003				tepelná izolace PE, tl. 13mm, potr. DN32				m		775.0		– 0		775.000		83		64,283		vlastní

		1,668.		A.1.4.1.4.2_004				samoregulační topný kabel, 15W/m
*profese ZTI nezajišťuje zapojení kabelu				m		105.0		– 0		105.000		53		5,570		vlastní

								A.1.4.1.4.03: Odvětrání kanalizace														13,348

		1,669.		A.1.4.1.4.3.01				POPISOVÁ POLOŽKA_větrací hlavice, DN75				ks												vlastní

		1,670.		A.1.4.1.4.3.02				POPISOVÁ POLOŽKA_větrací hlavice, DN110				ks												vlastní

		1,671.		A.1.4.1.4.3.03				POPISOVÁ POLOŽKA_větrací hlavice, DN125				ks												vlastní

		1,672.		A.1.4.1.4.3.04				POPISOVÁ POLOŽKA_přivzdušňovací ventil DN 50/75/110				ks												vlastní

		1,673.		A.1.4.1.4.3_001				větrací hlavice, DN75				ks		8.0		– 0		8.000		280		2,238		vlastní

		1,674.		A.1.4.1.4.3_002				větrací hlavice, DN110				ks		25.0		– 0		25.000		338		8,439		vlastní

		1,675.		A.1.4.1.4.3_003				větrací hlavice, DN125				ks		3.0		– 0		3.000		405		1,215		vlastní

		1,676.		A.1.4.1.4.3_004				přivzdušňovací ventil DN 50/75/110				ks		2.0		– 0		2.000		728		1,456		vlastní

								A.1.4.1.4.04: Sifony														79,467

		1,677.		A.1.4.1.4.4.01				POPISOVÁ POLOŽKA_kalich na zachycování úkapů s trubním sifonem				ks												vlastní

		1,678.		A.1.4.1.4.4.02				POPISOVÁ POLOŽKA_podomítkový sifon pro odvod kondenzátů s mechanickou zápachovou uzávěrou				ks												vlastní

		1,679.		A.1.4.1.4.4.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou - uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku				ks												vlastní

		1,680.		A.1.4.1.4.4.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Zápachová uzávěrka DN110				ks												vlastní

		1,681.		A.1.4.1.4.4.05				POPISOVÁ POLOŽKA_sifon trubní pro odvod kondenzátů s možností dopouštění, DN32				ks												vlastní

		1,682.		A.1.4.1.4.4_001				kalich na zachycování úkapů s trubním sifonem				ks		11.0		– 0		11.000		476		5,241		vlastní

		1,683.		A.1.4.1.4.4_002				podomítkový sifon pro odvod kondenzátů s mechanickou zápachovou uzávěrou				ks		32.0		– 0		32.000		879		28,117		vlastní

		1,684.		A.1.4.1.4.4_003				Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou - uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku				ks		32.0		– 0		32.000		855		27,345		vlastní

		1,685.		A.1.4.1.4.4_004				Zápachová uzávěrka DN110				ks		4.0		– 0		4.000		2,379		9,517		vlastní

		1,686.		A.1.4.1.4.4_005				sifon trubní pro odvod kondenzátů s možností dopouštění, DN32				ks		12.0		– 0		12.000		771		9,247		vlastní

								A.1.4.1.4.05: podlahové vpusti														185,759

		1,687.		A.1.4.1.4.5.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Podlahová vpusť se suchou zápachovou uzávěrou a nerezovou mřížkou, svislý odtok, DN110				ks												vlastní

		1,688.		A.1.4.1.4.5.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Hygienická průmyslová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou, svislá, DN110				ks												vlastní

		1,689.		A.1.4.1.4.5.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Podlahová vpusť se suchou zápachovou uzávěrou a nerezovou mřížkou, vodorovný odtok, DN75				ks												vlastní

		1,690.		A.1.4.1.4.5_001				Podlahová vpusť se suchou zápachovou uzávěrou a nerezovou mřížkou, svislý odtok, DN110				ks		20.0		– 0		20.000		1,451		29,012		vlastní

		1,691.		A.1.4.1.4.5_002				Hygienická průmyslová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou, svislá, DN110				ks		22.0		– 0		22.000		6,693		147,257		vlastní

		1,692.		A.1.4.1.4.5_003				Podlahová vpusť se suchou zápachovou uzávěrou a nerezovou mřížkou, vodorovný odtok, DN75				ks		6.0		– 0		6.000		1,582		9,490		vlastní

								A.1.4.1.4.06: podlahové žlaby														1,020,806

		1,693.		A.1.4.1.4.6.01				POPISOVÁ POLOŽKA_podlahový žlab průmyslový, nerezový,
středový odtokový díl,
š. 150mm, h. 50, dl dle výkresové - dokumentace				bm												vlastní

		1,694.		A.1.4.1.4.6_001				podlahový žlab průmyslový, nerezový,
středový odtokový díl,
š. 150mm, h. 50, dl dle výkresové - dokumentace				bm		168.0		– 0		168.000		6,076		1,020,806		vlastní

								A.1.4.1.4.07: strojní vybavení														319,735

		1,695.		A.1.4.1.4.7.01				POPISOVÁ POLOŽKA_ponorné čerpadlo s horizontálně situovaným výtlačným hrdlem a řezacím zařízením
prac. bod: 3,4 l/s, - 6,5 m.v.s.
ref. Grundfos SEG.40.12.2.1.502				ks												vlastní

		1,696.		A.1.4.1.4.7.02				POPISOVÁ POLOŽKA_jednostupňové, odstředivé čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových - odpadních vod
prac bod: 6,5 l/s, 4,5 m.v.s.
ref. SL1.50.65.09.E.2.1.502				ks												vlastní

		1,697.		A.1.4.1.4.7.03				POPISOVÁ POLOŽKA_kulový kohout přírubový, DN65, pro styk s odpadní vodou				ks												vlastní

		1,698.		A.1.4.1.4.7.04				POPISOVÁ POLOŽKA_zpětná klapka přírubocá, DN65, pro styk s odpadní vodou				ks												vlastní

		1,699.		A.1.4.1.4.7.05				POPISOVÁ POLOŽKA_montáž armatur přírubových, DN65				ks												vlastní

		1,700.		A.1.4.1.4.7.06				POPISOVÁ POLOŽKA_montáž čerpadel ponorných				ks												vlastní

		1,701.		A.1.4.1.4.7_001				ponorné čerpadlo s horizontálně situovaným výtlačným hrdlem a řezacím zařízením
prac. bod: 3,4 l/s, - 6,5 m.v.s.
ref. Grundfos SEG.40.12.2.1.502				ks		4.0		– 0		4.000		40,990		163,962		vlastní

		1,702.		A.1.4.1.4.7_002				jednostupňové, odstředivé čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových - odpadních vod
prac bod: 6,5 l/s, 4,5 m.v.s.
ref. SL1.50.65.09.E.2.1.502				ks		2.0		– 0		2.000		31,924		63,849		vlastní

		1,703.		A.1.4.1.4.7_003				kulový kohout přírubový, DN65, pro styk s odpadní vodou				ks		6.0		– 0		6.000		4,866		29,195		vlastní

		1,704.		A.1.4.1.4.7_004				zpětná klapka přírubocá, DN65, pro styk s odpadní vodou				ks		6.0		– 0		6.000		6,539		39,235		vlastní

		1,705.		A.1.4.1.4.7_005				montáž armatur přírubových, DN65				ks		6.0		– 0		6.000		540		3,241		vlastní

		1,706.		A.1.4.1.4.7_006				montáž čerpadel ponorných				ks		6.0		– 0		6.000		3,376		20,254		vlastní

								A.1.4.1.4.97: Zemní práce														2,411

		1,707.		A.1.4.1.4.97.01				POPISOVÁ POLOŽKA_výkopy rýh š. 800mm pro uložení kanalizace				m3												vlastní

		1,708.		A.1.4.1.4.97_001				výkopy rýh š. 800mm pro uložení kanalizace				m3		25.0		– 0		25.000		96		2,411		vlastní

								A.1.4.1.4.98: Ostatní														130,687

		1,709.		A.1.4.1.4.98.01				POPISOVÁ POLOŽKA_Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl												vlastní

		1,710.		A.1.4.1.4.98.02				POPISOVÁ POLOŽKA_Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl												vlastní

		1,711.		A.1.4.1.4.98.03				POPISOVÁ POLOŽKA_Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl												vlastní

		1,712.		A.1.4.1.4.98.04				POPISOVÁ POLOŽKA_Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl												vlastní

		1,713.		A.1.4.1.4.98.05				POPISOVÁ POLOŽKA_Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl												vlastní

		1,714.		A.1.4.1.4.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl		1.0		– 0		1.000		75,712		75,712		vlastní

		1,715.		A.1.4.1.4.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		19,290		19,290		vlastní

		1,716.		A.1.4.1.4.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.0		– 0		1.000		19,290		19,290		vlastní

		1,717.		A.1.4.1.4.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.0		– 0		1.000		9,645		9,645		vlastní

		1,718.		A.1.4.1.4.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.0		– 0		1.000		6,751		6,751		vlastní

								A.1.4.1.05: Zařizovací předměty														1,447,839

								A.1.4.1.5.01: Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům														58,370

		1,719.		A.1.4.1.5.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_umyvadlový sifon plastový				ks												vlastní

		1,720.		A.1.4.1.5.1.02				POPISOVÁ POLOŽKA_dřezová zápachová uzávěra jednoduchá				ks												vlastní

		1,721.		A.1.4.1.5.1.03				POPISOVÁ POLOŽKA_dřezová zápachová uzávěra s myčkovou přípojkou				ks												vlastní

		1,722.		A.1.4.1.5.1.04				POPISOVÁ POLOŽKA_sifon pro dvoj-dřez				ks												vlastní

		1,723.		A.1.4.1.5.1.05				POPISOVÁ POLOŽKA_sifon pro sprchovou vaničku				ks												vlastní

		1,724.		A.1.4.1.5.1.06				POPISOVÁ POLOŽKA_podomítkový sifon pračkový				ks												vlastní

		1,725.		A.1.4.1.5.1_001				umyvadlový sifon plastový				ks		56.0		– 0		56.000		627		35,107		vlastní

		1,726.		A.1.4.1.5.1_002				dřezová zápachová uzávěra jednoduchá				ks		26.0		– 0		26.000		174		4,514		vlastní

		1,727.		A.1.4.1.5.1_003				dřezová zápachová uzávěra s myčkovou přípojkou				ks		13.0		– 0		13.000		183		2,382		vlastní

		1,728.		A.1.4.1.5.1_004				sifon pro dvoj-dřez				ks		21.0		– 0		21.000		203		4,253		vlastní

		1,729.		A.1.4.1.5.1_005				sifon pro sprchovou vaničku				ks		24.0		– 0		24.000		338		8,102		vlastní

		1,730.		A.1.4.1.5.1_006				podomítkový sifon pračkový				ks		8.0		– 0		8.000		502		4,012		vlastní

								A.1.4.1.5.02: Předstěnové instalace														222,332

		1,731.		A.1.4.1.5.2.01				POPISOVÁ POLOŽKA_systém pro závěsné WC				ks												vlastní

		1,732.		A.1.4.1.5.2_001				systém pro závěsné WC				ks		34.0		– 0		34.000		6,539		222,332		vlastní

								A.1.4.1.5.03: Baterie a ostatní - montáž, materiál viz část AST														317,777

		1,733.		A.1.4.1.5.3.01				POPISOVÁ POLOŽKA_umyvadlová baterie, stojánková, páková				ks												vlastní

		1,734.		A.1.4.1.5.3.02				POPISOVÁ POLOŽKA_senzorické pisoárové splachovscí čidlo, vč. trafa 230/24V				ks												vlastní

		1,735.		A.1.4.1.5.3.03				POPISOVÁ POLOŽKA_baterie dřezová, nástěnná, páková				ks												vlastní

		1,736.		A.1.4.1.5.3.04				POPISOVÁ POLOŽKA_dřezová baterie (v místě kuch. linek), stojánková, páková				ks												vlastní

		1,737.		A.1.4.1.5.3.05				POPISOVÁ POLOŽKA_baterie sprchová nástěnná, páková				ks												vlastní

		1,738.		A.1.4.1.5.3_001				umyvadlová baterie, stojánková, páková				ks		56.0		– 0		56.000		2,681		150,150		vlastní

		1,739.		A.1.4.1.5.3_002				senzorické pisoárové splachovscí čidlo, vč. trafa 230/24V				ks		4.0		– 0		4.000		4,398		17,592		vlastní

		1,740.		A.1.4.1.5.3_003				baterie dřezová, nástěnná, páková				ks		11.0		– 0		11.000		1,659		18,248		vlastní

		1,741.		A.1.4.1.5.3_004				dřezová baterie (v místě kuch. linek), stojánková, páková				ks		8.0		– 0		8.000		3,279		26,234		vlastní

		1,742.		A.1.4.1.5.3_005				baterie sprchová nástěnná, páková				ks		24.0		– 0		24.000		4,398		105,553		vlastní

								A.1.4.1.5.04: Zařizovací předměty - montáž, materiál viz část AST														849,360

		1,743.		A.1.4.1.5.4.01				POPISOVÁ POLOŽKA_klozet keramický, závěsny				ks												vlastní

		1,744.		A.1.4.1.5.4.02				POPISOVÁ POLOŽKA_umyvadlo keramické				ks												vlastní

		1,745.		A.1.4.1.5.4.03				POPISOVÁ POLOŽKA_umyvadlo keramické, pro invalidy				ks												vlastní

		1,746.		A.1.4.1.5.4.04				POPISOVÁ POLOŽKA_pisoár keramický				ks												vlastní

		1,747.		A.1.4.1.5.4.05				POPISOVÁ POLOŽKA_výlevká durvitévá, závěsná				ks												vlastní

		1,748.		A.1.4.1.5.4.06				POPISOVÁ POLOŽKA_dřezen nerezový (součást kuchyněk mimo technologické provozy)				ks												vlastní

		1,749.		A.1.4.1.5.4.07				POPISOVÁ POLOŽKA_sprchový kout s vaničkou a zástěnou dle části AST				ks												vlastní

		1,750.		A.1.4.1.5.4_001				klozet keramický, závěsny				ks		34.0		– 0		34.000		5,218		177,406		vlastní

		1,751.		A.1.4.1.5.4_002				umyvadlo keramické				ks		35.0		– 0		35.000		2,623		91,818		vlastní

		1,752.		A.1.4.1.5.4_003				umyvadlo keramické, pro invalidy				ks		21.0		– 0		21.000		2,546		53,471		vlastní

		1,753.		A.1.4.1.5.4_004				POPISOVÁ POLOŽKA_pisoár keramický				ks												vlastní

		1,754.		A.1.4.1.5.4_005				výlevká durvitévá, závěsná				ks		11.0		– 0		11.000		11,284		124,129		vlastní

		1,755.		A.1.4.1.5.4_006				dřezen nerezový (součást kuchyněk mimo technologické provozy)				ks		8.0		– 0		8.000		1,707		13,657		vlastní

		1,756.		A.1.4.1.5.4_007				sprchový kout s vaničkou a zástěnou dle části AST				ks		24.0		– 0		24.000		16,203		388,878		vlastní

								A.1.4.1.06: Protipožární prostupy														96,448

								A.1.4.1.6.01: Protipožární prostupy														96,448

		1,757.		A.1.4.1.6.1.01				POPISOVÁ POLOŽKA_provedení protipožárních ucpávek (manžety, tmely, pěny) na rozvodech vody a kanalizace
vč. pož. - izolace vodovodních potrubí (cca 1,50m MW tl. 20mm na každém prostupujícím potrubí)				kpl												vlastní

		1,758.		A.1.4.1.6.1_001				provedení protipožárních ucpávek (manžety, tmely, pěny) na rozvodech vody a kanalizace
vč. pož. - izolace vodovodních potrubí (cca 1,50m MW tl. 20mm na každém prostupujícím potrubí)				kpl		1.0		– 0		1.000		96,448		96,448		vlastní

								A.1.4.02: Plynové instalace														134,592

								A.1.4.2.01: Domovní plynovod														129,660

								A.1.4.2.1.01: Potrubí														66,523

		1,759.		A.1.4.2.1.1_001				Potrubí ocelové, svařované D25x2,6				m		50.0		– 0		50.000		251		12,527		vlastní

		1,760.		A.1.4.2.1.1_002				Potrubí ocelové, svařované D57x2,9				m		90.0		– 0		90.000		345		31,072		vlastní

		1,761.		A.1.4.2.1.1_003				Potrubí ocelové, svařované D219x6,3				m		10.0		– 0		10.000		1,953		19,531		vlastní

		1,762.		A.1.4.2.1.1_004				Potrubí ocelové, s izolací, Bralen DN50				m		4.0		– 0		4.000		848		3,393		vlastní

								A.1.4.2.1.02: Ochrana potrubí														8,355

		1,763.		A.1.4.2.1.2_001				antikorozní nátěr, okrový				m		154.0		– 0		154.000		54		8,355		vlastní

								A.1.4.2.1.03: Armatury														36,041

		1,764.		A.1.4.2.1.3_001				kulový kohout DN40
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		584		584		vlastní

		1,765.		A.1.4.2.1.3_002				kulový kohout DN50
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		1,243		1,243		vlastní

		1,766.		A.1.4.2.1.3_003				plynový filtr DN 40
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		2,417		2,417		vlastní

		1,767.		A.1.4.2.1.3_004				regulátor tlaku plynu DN 50
vstupní tlak 400 kPa
výstupní tlak 0,30 kPa
průtok 15 m3/h
ref. Regal - 2
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		16,276		16,276		vlastní

		1,768.		A.1.4.2.1.3_005				POPISOVÁ POLOŽKA_plynoměr
průtok nominální 30 m3/h
(dodávka + montáž)				ks												vlastní

		1,769.		A.1.4.2.1.3_006				Vzorkovací kohout DN15
(dodávka + montáž)				ks		3.0		– 0		3.000		182		547		vlastní

		1,770.		A.1.4.2.1.3_007				manometr plynovodní, 0-100 mbar
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		848		848		vlastní

		1,771.		A.1.4.2.1.3_008				manometr plynovodní, 0-6000 mbar
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		848		848		vlastní

		1,772.		A.1.4.2.1.3_009				kulový kohout DN15
(dodávka + montáž)				ks		3.0		– 0		3.000		212		636		vlastní

		1,773.		A.1.4.2.1.3_010				kulový kohout DN20
(dodávka + montáž)				ks		3.0		– 0		3.000		247		740		vlastní

		1,774.		A.1.4.2.1.3_011				kulový kohout DN25
(dodávka + montáž)				ks		2.0		– 0		2.000		311		621		vlastní

		1,775.		A.1.4.2.1.3_012				kulový kohout DN50
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		1,243		1,243		vlastní

		1,776.		A.1.4.2.1.3_013				bezpečnostní tychlouzávěr plynu, závitový, levé provedení DN50
(dodávka + montáž)				ks		1.0		– 0		1.000		10,038		10,038		vlastní

								A.1.4.2.1.98: Ostatní														18,742

		1,777.		A.1.4.2.1.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce				kpl		1.0		– 0		1.000		3,452		3,452		vlastní

		1,778.		A.1.4.2.1.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		4,932		4,932		vlastní

		1,779.		A.1.4.2.1.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.0		– 0		1.000		6,412		6,412		vlastní

		1,780.		A.1.4.2.1.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				kpl		1.0		– 0		1.000		2,466		2,466		vlastní

		1,781.		A.1.4.2.1.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.0		– 0		1.000		1,480		1,480		vlastní

								A.1.4.2.06: Protipožární prostupy														4,932

								A.1.4.2.6.01: Protipožární prostupy														4,932

		1,782.		A.1.4.2.6.1_001				provedení protipožárních ucpávek (manžety, tmely, pěny) na rozvodech domovního plynovodu				kpl		1.0		– 0		1.000		4,932		4,932		vlastní

								A.1.4.03: Vzduchotechnika														14,048,833

								A.1.4.3.01: Zařízení číslo														9,846,859

								A.1.4.3.1.01: Zařízení číslo 1-Hyg.zázemí - pravá část														181,064

		1,783.		A.1.4.3.1.1_01				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 008) připojení 4x z vrchu, - P-1340m3/h(350Pa) O-1340m3/h(350Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, filtrace. Hmotnost max.500kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2600x580x1800mm. - Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		136,605		136,605		vlastní

		1,784.		A.1.4.3.1.1_051				Tlumič hluku D315 délka 1,5m, útlum 18dB (250Hz)				ks		4.0		– 0		4.000		5,717		22,869		vlastní

		1,785.		A.1.4.3.1.1_11				Regulační klapka 160x400, ovládání ruční				ks		4.0		– 0		4.000		1,021		4,084		vlastní

		1,786.		A.1.4.3.1.1_21				Přívodní anemostat D300, horizontální připojení D160				ks		10.0		– 0		10.000		953		9,529		vlastní

		1,787.		A.1.4.3.1.1_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		25.0		– 0		25.000		178		4,439		vlastní

		1,788.		A.1.4.3.1.1_502				Výfuková hlavice 400x300 vč. montážnáho a kotvícího materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		3,539		3,539		vlastní

								A.1.4.3.1.02: Zařízení číslo 2 -Kanceláře - pravá část														575,730

		1,789.		A.1.4.3.1.2_001				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 008) připojení 4x z vrchu, - P-3850m3/h(350Pa) O-3850m3/h(450Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 88% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, chlazení vodní, filtrace. Hmotnost max.650kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x885x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		245,022		245,022		vlastní

		1,790.		A.1.4.3.1.2_051				Tlumič hluku 1000x400, délka 1,5m, kulisy tl.100, 6ks, útlum 22dB (250Hz)				ks		4.0		– 0		4.000		6,942		27,769		vlastní

		1,791.		A.1.4.3.1.2_052				Tlumič hluku D160 délka 0,5m				ks		14.0		– 0		14.000		1,225		17,152		vlastní

		1,792.		A.1.4.3.1.2_053				Tlumič hluku D160 délka 1,0m				ks		37.0		– 0		37.000		1,633		60,439		vlastní

		1,793.		A.1.4.3.1.2_054				Tlumič hluku D200 délka 0,5m				ks		1.0		– 0		1.000		1,497		1,497		vlastní

		1,794.		A.1.4.3.1.2_055				Tlumič hluku D200 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		1,906		3,811		vlastní

		1,795.		A.1.4.3.1.2_110				Regulátor konstantního průtoku D160 (rozsah 200-400m3/h)				ks		52.0		– 0		52.000		1,633		84,941		vlastní

		1,796.		A.1.4.3.1.2_111				Regulátor konstantního průtoku D200 (rozsah 600-800m3/h)				ks		6.0		– 0		6.000		1,633		9,801		vlastní

		1,797.		A.1.4.3.1.2_201				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=600mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		3.0		– 0		3.000		2,722		8,167		vlastní

		1,798.		A.1.4.3.1.2_202				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1200mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		31.0		– 0		31.000		3,403		105,495		vlastní

		1,799.		A.1.4.3.1.2_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		18.0		– 0		18.000		178		3,196		vlastní

		1,800.		A.1.4.3.1.2_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D160				ks		3.0		– 0		3.000		1,361		4,084		vlastní

		1,801.		A.1.4.3.1.2_502				Výfuková hlavice 600x400 vč. montážnáho a kotvícího materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		4,356		4,356		vlastní

								A.1.4.3.1.03: Zařízení číslo 3-Senzorická laboratoř														145,039

		1,802.		A.1.4.3.1.3_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 007) připojení 4x z vrchu, - P-1250m3/h(300Pa) O-1250m3/h(300Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 92% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2600x455x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		122,511		122,511		vlastní

		1,803.		A.1.4.3.1.3_051				Tlumič hluku D250 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		1,804.		A.1.4.3.1.3_052				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		2,042		4,084		vlastní

		1,805.		A.1.4.3.1.3_203				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1200mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		4.0		– 0		4.000		3,403		13,612		vlastní

		1,806.		A.1.4.3.1.3_501				Výfukové koleno D200, izolovaný prostup, vč. sítaproti ptactvu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		1,021		1,021		vlastní

		1,807.		A.1.4.3.1.3_502				Sací koleno D200, izolovaný prostup, vč. sítaproti ptactvu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		1,089		1,089		vlastní

								A.1.4.3.1.04: Zařízení číslo 4-Šatna kuchyně														72,066

		1,808.		A.1.4.3.1.4_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 006), P-320m3/h(200Pa) - O-320m3/h(200Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 89% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / ELE (vestavěný ohřívač), filtrace. Hmotnost max.75kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1290x930x370mm. - Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		61,255		61,255		vlastní

		1,809.		A.1.4.3.1.4_051				Tlumič hluku D200 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,497		2,995		vlastní

		1,810.		A.1.4.3.1.4_052				Tlumič hluku D200 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		1,906		3,811		vlastní

		1,811.		A.1.4.3.1.4_101				Zpětná klapka D200				ks		2.0		– 0		2.000		340		681		vlastní

		1,812.		A.1.4.3.1.4_102				Regulační klapka D160, ovládání ruční				ks		2.0		– 0		2.000		626		1,253		vlastní

		1,813.		A.1.4.3.1.4_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D200				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,814.		A.1.4.3.1.4_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

								A.1.4.3.1.05: Zařízení číslo 5-Kuchyně degustace														382,286

		1,815.		A.1.4.3.1.5_001				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 008) připojení 4x z vrchu, - P-4700m3/h(280Pa) O-4850m3/h(450Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 88% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, chlazení vodní, filtrace. Hmotnost max.650kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x885x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		272,246		272,246		vlastní

		1,816.		A.1.4.3.1.5_051				Tlumič hluku 710x710, délka 1,5m, kulisy tl.100, 5ks, útlum 26dB (250Hz)				ks		4.0		– 0		4.000		4,900		19,602		vlastní

		1,817.		A.1.4.3.1.5_052				Tlumič hluku D125, délka 1m				ks		14.0		– 0		14.000		1,633		22,869		vlastní

		1,818.		A.1.4.3.1.5_101				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		6.0		– 0		6.000		681		4,084		vlastní

		1,819.		A.1.4.3.1.5_102				Regulační klapka D280, ovládání ruční				ks		2.0		– 0		2.000		708		1,416		vlastní

		1,820.		A.1.4.3.1.5_103				Regulační klapka 250x250, ovládání ruční				ks		10.0		– 0		10.000		858		8,582		vlastní

		1,821.		A.1.4.3.1.5_110				Regulátor konstantního průtoku D160 (rozsah 200-400m3/h)				ks		1.0		– 0		1.000		1,497		1,497		vlastní

		1,822.		A.1.4.3.1.5_111				Regulátor konstantního průtoku 300x200 (rozsah 800-1500m3/h)				ks		1.0		– 0		1.000		2,042		2,042		vlastní

		1,823.		A.1.4.3.1.5_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D200				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,824.		A.1.4.3.1.5_203				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1200mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		7.0		– 0		7.000		3,403		23,822		vlastní

		1,825.		A.1.4.3.1.5_204				Vyustka přívodní 625x225, dvouřadá				ks		6.0		– 0		6.000		762		4,575		vlastní

		1,826.		A.1.4.3.1.5_204a				Nástavec pro vyústku 625x225 s horizontálním připojením D250				ks		6.0		– 0		6.000		544		3,267		vlastní

		1,827.		A.1.4.3.1.5_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		5.0		– 0		5.000		178		888		vlastní

		1,828.		A.1.4.3.1.5_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D200				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,829.		A.1.4.3.1.5_301				Krycí mřížka D280, materiál pletivo				ks		1.0		– 0		1.000		382		382		vlastní

		1,830.		A.1.4.3.1.5_501				Protidešťová žaluzie 2000x1500 vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		1,831.		A.1.4.3.1.5_502				Výfuková hlavice 600x400 vč. montážnáho a kotvícího materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

								A.1.4.3.1.06: Zařízení číslo 6-Prezentace a výstavy														199,399

		1,832.		A.1.4.3.1.6_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 005), P-1380m3/h(250Pa) - O-1380m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 92% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2800x1600x580mm. - Jednotka vč. základového rámu. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		163,348		163,348		vlastní

		1,833.		A.1.4.3.1.6_051				Tlumič hluku D400 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		5,921		11,843		vlastní

		1,834.		A.1.4.3.1.6_052				Tlumič hluku D400 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		5,921		11,843		vlastní

		1,835.		A.1.4.3.1.6_053				Tlumič hluku D125 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		1,633		3,267		vlastní

		1,836.		A.1.4.3.1.6_101				Regulační klapka 400x250, ovládání ruční				ks		2.0		– 0		2.000		926		1,852		vlastní

		1,837.		A.1.4.3.1.6_102				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		1,838.		A.1.4.3.1.6_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D125				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,839.		A.1.4.3.1.6_202				Přívodní vyustka 825x75, dvouřadá, vč. regulace R1, na kruhové potrubí				ks		3.0		– 0		3.000		1,008		3,024		vlastní

		1,840.		A.1.4.3.1.6_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		178		355		vlastní

		1,841.		A.1.4.3.1.6_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D125				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,842.		A.1.4.3.1.6_253				Vyustka 625x225, odvodní osazena na nástavci do kruhového potrubí				ks		1.0		– 0		1.000		464		464		vlastní

								A.1.4.3.1.07: Zařízení číslo 7-Učebna, moštárna 1.NP														71,357

		1,843.		A.1.4.3.1.7_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 009), P-460m3/h(150Pa) - O-460m3/h(150Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 90% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / ELE (vestavěný ohřívač), filtrace. Hmotnost max.75kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1290x930x370mm. - Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		61,255		61,255		vlastní

		1,844.		A.1.4.3.1.7_051				Tlumič hluku D250 délka 0,5m				ks		1.0		– 0		1.000		1,947		1,947		vlastní

		1,845.		A.1.4.3.1.7_052				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		1.0		– 0		1.000		2,532		2,532		vlastní

		1,846.		A.1.4.3.1.7_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D200				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		1,847.		A.1.4.3.1.7_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		1.0		– 0		1.000		178		178		vlastní

		1,848.		A.1.4.3.1.7_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D200				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

								A.1.4.3.1.08: Zařízení číslo 8-Šatny, moštárna 1.NP														150,752

		1,849.		A.1.4.3.1.8_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 005), P-840m3/h(200Pa) - O-830m3/h(200Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 93% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / ELE, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.270kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x1600x455mm. - Jednotka vč. základového rámu. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		122,511		122,511		vlastní

		1,850.		A.1.4.3.1.8_002				Elektrický ohřívač Q=2,0kW, kruhový D250, vč. řídících prvků, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,173		5,173		vlastní

		1,851.		A.1.4.3.1.8_051				Tlumič hluku D315 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		3,267		6,534		vlastní

		1,852.		A.1.4.3.1.8_052				Tlumič hluku D315 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		4,220		8,440		vlastní

		1,853.		A.1.4.3.1.8_201				Přívodní anemostat D300, horizontální připojení D160				ks		4.0		– 0		4.000		953		3,811		vlastní

		1,854.		A.1.4.3.1.8_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		12.0		– 0		12.000		178		2,131		vlastní

		1,855.		A.1.4.3.1.8_501				Sací koleno 400x400 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		1,076		1,076		vlastní

		1,856.		A.1.4.3.1.8_502				Výfukové koleno 400x400 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		1,076		1,076		vlastní

								A.1.4.3.1.09: Zařízení číslo 9-Foyer														316,112

		1,857.		A.1.4.3.1.9_001				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 008) připojení 4x z vrchu, - P-4200m3/h(350Pa) O-4200m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 90% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.1050kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x1065x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		258,634		258,634		vlastní

		1,858.		A.1.4.3.1.9_051				Tlumič hluku 900x400, délka 1,5m, kulisy tl.300, 2ks, útlum 25dB (250Hz)				ks		3.0		– 0		3.000		7,351		22,052		vlastní

		1,859.		A.1.4.3.1.9_101				Regulační klapka D280, ovládání ruční				ks		4.0		– 0		4.000		708		2,833		vlastní

		1,860.		A.1.4.3.1.9_201				Vyustka přívodní 1025x225, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		4.0		– 0		4.000		1,144		4,577		vlastní

		1,861.		A.1.4.3.1.9_202				Anemostat přívodní D600 (525m3/h), horizontální napojení D200				ks		2.0		– 0		2.000		1,770		3,539		vlastní

		1,862.		A.1.4.3.1.9_251				Anemostat odvodní D600 (525m3/h)				ks		8.0		– 0		8.000		1,770		14,157		vlastní

		1,863.		A.1.4.3.1.9_301				Krycí mřížka 1250x250, materiál pletivo				ks		2.0		– 0		2.000		1,076		2,152		vlastní

		1,864.		A.1.4.3.1.9_502				Výfuková hlavice 710x400 vč. montážnáho a kotvícího materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		8,167		8,167		vlastní

								A.1.4.3.1.10: Zařízení číslo 10-Šatny 3.NP														186,942

		1,865.		A.1.4.3.1.10_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 007), P-1960m3/h(250Pa) - O-1380m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / vodní, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x1600x580mm. Jednotka vč. - základového rámu. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		163,348		163,348		vlastní

		1,866.		A.1.4.3.1.10_051				Tlumič hluku D315 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		3,267		6,534		vlastní

		1,867.		A.1.4.3.1.10_052				Tlumič hluku D315 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		4,220		8,440		vlastní

		1,868.		A.1.4.3.1.10_053				Tlumič hluku 710x450, délka 1,0m, kulisy tl.100, útlum 18dB (250Hz)				ks		1.0		– 0		1.000		4,084		4,084		vlastní

		1,869.		A.1.4.3.1.10_201				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		178		355		vlastní

		1,870.		A.1.4.3.1.10_202				Talířový ventil přívodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		10.0		– 0		10.000		204		2,042		vlastní

		1,871.		A.1.4.3.1.10_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		7.0		– 0		7.000		204		1,429		vlastní

		1,872.		A.1.4.3.1.10_252				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

								A.1.4.3.1.11: Zařízení číslo 11-Šatna údržba 1.PP														64,795

		1,873.		A.1.4.3.1.11_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 004), P-260m3/h(150Pa) - O-260m3/h(150Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 90% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / ELE (vestavěný ohřívač), filtrace. Hmotnost max.75kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1290x930x370mm. - Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		54,449		54,449		vlastní

		1,874.		A.1.4.3.1.11_051				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		3.0		– 0		3.000		2,586		7,759		vlastní

		1,875.		A.1.4.3.1.11_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D160				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,876.		A.1.4.3.1.11_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		204		408		vlastní

		1,877.		A.1.4.3.1.11_501				Protidešťová žaluzie 200x200, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		817		817		vlastní

								A.1.4.3.1.12: Zařízení číslo 12-Šatny 1.NP														204,975

		1,878.		A.1.4.3.1.12_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 005), P-1960m3/h(250Pa) - O-1960m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / vodní, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x1600x580mm. Jednotka vč. - základového rámu. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		163,348		163,348		vlastní

		1,879.		A.1.4.3.1.12_051				Tlumič hluku D400 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		5,989		11,979		vlastní

		1,880.		A.1.4.3.1.12_052				Tlumič hluku D400 délka 1,0m				ks		4.0		– 0		4.000		5,989		23,958		vlastní

		1,881.		A.1.4.3.1.12_201				Talířový ventil přívodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		16.0		– 0		16.000		204		3,267		vlastní

		1,882.		A.1.4.3.1.12_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		11.0		– 0		11.000		204		2,246		vlastní

		1,883.		A.1.4.3.1.12_252				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		1.0		– 0		1.000		178		178		vlastní

								A.1.4.3.1.13: Zařízení číslo 13-Dílna 1.PP														43,192

		1,884.		A.1.4.3.1.13_001				Přívodní jednotka ve vnitřním provedení V=190m3/h(150Pa), (viz výkres 004), ve složení filtrace, - ventilátor, ohřev ele (2kW) - kompaktní provedení				ks		1.0		– 0		1.000		40,837		40,837		vlastní

		1,885.		A.1.4.3.1.13_101				Zpětná klapka D160				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		1,886.		A.1.4.3.1.13_102				Regulační klapka D160, voládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		626		626		vlastní

		1,887.		A.1.4.3.1.13_201				Vyustka přívodní 625x75, na kruhové potrubí, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		2.0		– 0		2.000		408		817		vlastní

		1,888.		A.1.4.3.1.13_501				Sací koleno D160 vč. sítě proti hmyzu, izolovaný prostup				ks		1.0		– 0		1.000		572		572		vlastní

								A.1.4.3.1.14: Zařízení číslo 14-Šatny 1.PP														141,719

		1,889.		A.1.4.3.1.14_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 004) připojení 4x z vrchu, - P-960m3/h(250Pa) O-960m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 93% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, filtrace. Hmotnost max.350kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2600x455x1800mm. - Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		129,317		129,317		vlastní

		1,890.		A.1.4.3.1.14_051				Tlumič hluku D250 délka 0,5m				ks		1.0		– 0		1.000		1,947		1,947		vlastní

		1,891.		A.1.4.3.1.14_052				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		3.0		– 0		3.000		2,532		7,596		vlastní

		1,892.		A.1.4.3.1.14_202				Talířový ventil přívodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		8.0		– 0		8.000		204		1,633		vlastní

		1,893.		A.1.4.3.1.14_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		6.0		– 0		6.000		204		1,225		vlastní

								A.1.4.3.1.15: Zařízení číslo 15-Laborartorní pivovar														170,962

		1,894.		A.1.4.3.1.15_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 006) připojení 4x z vrchu, - P-1500m3/h(300Pa) O-1500m3/h(300Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 92% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2600x580x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		149,736		149,736		vlastní

		1,895.		A.1.4.3.1.15_051				Tlumič hluku 800x250, délka 1,0m, kulisy tl.100, 2ks, útlum 16dB (250Hz)				ks		2.0		– 0		2.000		3,199		6,398		vlastní

		1,896.		A.1.4.3.1.15_101				Regulační klapka D160, ovládání ruční				ks		3.0		– 0		3.000		626		1,879		vlastní

		1,897.		A.1.4.3.1.15_102				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		4.0		– 0		4.000		681		2,722		vlastní

		1,898.		A.1.4.3.1.15_201				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		1.0		– 0		1.000		178		178		vlastní

		1,899.		A.1.4.3.1.15_202				Anemostat přívodní D300, horizontální napojení D160				ks		2.0		– 0		2.000		953		1,906		vlastní

		1,900.		A.1.4.3.1.15_203				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D250				ks		2.0		– 0		2.000		1,770		3,539		vlastní

		1,901.		A.1.4.3.1.15_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		6.0		– 0		6.000		178		1,065		vlastní

		1,902.		A.1.4.3.1.15_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D250				ks		2.0		– 0		2.000		1,770		3,539		vlastní

								A.1.4.3.1.16: Zařízení číslo 16-Mytí 1.PP														133,729

		1,903.		A.1.4.3.1.16_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 004), P-950m3/h(200Pa) - O-950m3/h(200Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 93% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / ELE, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.150kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1700x1100x395mm. - Jednotka vč. základového rámu. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		108,899		108,899		vlastní

		1,904.		A.1.4.3.1.16_002				Elektrický ohřívač Q=2,0kW, kruhový D250, vč. řídících prvků, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,173		5,173		vlastní

		1,905.		A.1.4.3.1.16_051				Tlumič hluku D250 délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,947		3,894		vlastní

		1,906.		A.1.4.3.1.16_052				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		3.0		– 0		3.000		2,532		7,596		vlastní

		1,907.		A.1.4.3.1.16_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D200				ks		3.0		– 0		3.000		1,361		4,084		vlastní

		1,908.		A.1.4.3.1.16_251				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D200				ks		3.0		– 0		3.000		1,361		4,084		vlastní

								A.1.4.3.1.18: Zařízení číslo 18-Laboratoř marmelád														310,117

		1,909.		A.1.4.3.1.18_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 006) připojení 4x z vrchu, - P-3400m3/h(250Pa) O-3400m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.650kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x885x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		245,022		245,022		vlastní

		1,910.		A.1.4.3.1.18_051				Tlumič hluku 900x500, délka 1,5m, kulisy tl.300, 2ks				ks		2.0		– 0		2.000		7,351		14,701		vlastní

		1,911.		A.1.4.3.1.18_052				Tlumič hluku 630x630, délka 1,5m, kulisy tl.100, 4ks				ks		2.0		– 0		2.000		5,445		10,890		vlastní

		1,912.		A.1.4.3.1.18_101				Regulační klapka D160, ovládání ruční				ks		7.0		– 0		7.000		626		4,385		vlastní

		1,913.		A.1.4.3.1.18_102				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		6.0		– 0		6.000		681		4,084		vlastní

		1,914.		A.1.4.3.1.18_201				Anemostat přívodní, D600, horizontální napojení D160				ks		4.0		– 0		4.000		1,361		5,445		vlastní

		1,915.		A.1.4.3.1.18_202				Anemostat přívodní, D600, horizontální napojení D250				ks		3.0		– 0		3.000		1,770		5,309		vlastní

		1,916.		A.1.4.3.1.18_251				Anemostat odvodní, D600, horizontální napojení D160				ks		3.0		– 0		3.000		1,361		4,084		vlastní

		1,917.		A.1.4.3.1.18_252				Anemostat odvodní, D600, horizontální napojení D250				ks		3.0		– 0		3.000		1,770		5,309		vlastní

		1,918.		A.1.4.3.1.18_501				Výfukové koleno 630x630 vč. síta proti ptactvu a izolovaného prostupu				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		1,919.		A.1.4.3.1.18_502				Sací koleno 630x630 vč. síta proti ptactvu a izolovaného prostupu				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

								A.1.4.3.1.19: Zařízení číslo 19-Laboratorní pekárna														582,577

		1,920.		A.1.4.3.1.19_001				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 009), P-14400m3/h(330Pa) - O-14400m3/h(330Pa),  rotační rekuperátor s přenosem vlhkosti a  min. účinností 70% (zimní), / ventilátor s EC motorem, ohřev vodní, chlazení vodní, filtrace. Hmotnost max. 1550kg. Rozměry - jednotky (DxŠxV) 2970x1930x2450mm. Krokový motor pro řízení otáček rotačního rekuperátoru a čidla		otáček. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka ve třech blocích.		ks		1.0		– 0		1.000		490,044		490,044		vlastní

		1,921.		A.1.4.3.1.19_051				Tlumič hluku 1600x900, délka 1,5m, kulisy tl.100, 10ks, útlum 25dB (250Hz)				ks		4.0		– 0		4.000		17,152		68,606		vlastní

		1,922.		A.1.4.3.1.19_201				Vyustka přívodní 625x125, na kruhové potrubí, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		30.0		– 0		30.000		476		14,293		vlastní

		1,923.		A.1.4.3.1.19_202				Vyustka přívodní 825x125, na kruhové potrubí, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		3.0		– 0		3.000		586		1,758		vlastní

		1,924.		A.1.4.3.1.19_251				Vyustka 825x125, odtahová, jednořadá na kruhové potrubí				ks		4.0		– 0		4.000		464		1,854		vlastní

		1,925.		A.1.4.3.1.19_252				Vyustka 1225x325, odtahová, jednořadá na čtyřhranné potrubí				ks		5.0		– 0		5.000		1,062		5,312		vlastní

		1,926.		A.1.4.3.1.19_253				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

								A.1.4.3.1.20: Zařízení číslo 20-Laborartoř maso														167,159

		1,927.		A.1.4.3.1.20_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 006) připojení 4x z vrchu, - P-1400m3/h(250Pa) O-1500m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 92% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2600x580x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		136,123		136,123		vlastní

		1,928.		A.1.4.3.1.20_051				Tlumič hluku D315 délka 1,0m				ks		4.0		– 0		4.000		4,220		16,879		vlastní

		1,929.		A.1.4.3.1.20_201				Anemostat přívodní, D600, horizontální napojení D250				ks		4.0		– 0		4.000		1,770		7,078		vlastní

		1,930.		A.1.4.3.1.20_252				Anemostat odvodní, D600, horizontální napojení D250				ks		4.0		– 0		4.000		1,770		7,078		vlastní

								A.1.4.3.1.21: Zařízení číslo 21-Úprava maso														309,520

		1,931.		A.1.4.3.1.21_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 006) připojení 4x z vrchu, - P-4980m3/h(300Pa) O-4980m3/h(300Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 90% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.850kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x1295x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		258,634		258,634		vlastní

		1,932.		A.1.4.3.1.21_051				Tlumič hluku 900x400, délka 1,5m, kulisy tl.300, 2ks, útlum 25dB (250Hz)				ks		3.0		– 0		3.000		7,351		22,052		vlastní

		1,933.		A.1.4.3.1.21_052				Tlumič hluku 500x900, délka 1,5m, kulisy tl.100, 3ks, útlum 20dB (250Hz)				ks		1.0		– 0		1.000		7,351		7,351		vlastní

		1,934.		A.1.4.3.1.21_201				Anemostat přívodní D600, vertikální napojení D315 vč. klapky				ks		3.0		– 0		3.000		2,450		7,351		vlastní

		1,935.		A.1.4.3.1.21_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		6.0		– 0		6.000		178		1,065		vlastní

		1,936.		A.1.4.3.1.21_252				Anemostat odvodní D600, vertikální napojení D315 vč. klapky				ks		6.0		– 0		6.000		2,178		13,068		vlastní

								A.1.4.3.1.22: Zařízení číslo 22-Laboratoř - mléko														413,091

		1,937.		A.1.4.3.1.22_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 006), P-7520m3/h(400Pa) - O-7520m3/h(400Pa),  rotační rekuperátor s přenosem vlhkosti a  min. účinností 74% (zimní), / ventilátor s EC motorem, ohřev vodní, chlazení vodní, filtrace. Hmotnost max. 1000kg. Rozměry - jednotky (DxŠxV) 2665x1600x2020mm. Krokový motor pro řízení otáček rotačního rekuperátoru a čidla		otáček. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka ve třech blocích.		ks		1.0		– 0		1.000		326,696		326,696		vlastní

		1,938.		A.1.4.3.1.22_051				Tlumič hluku 900x900, délka 1,5m, kulisy tl.300, 2ks, útlum 25dB (250Hz)				ks		4.0		– 0		4.000		10,890		43,559		vlastní

		1,939.		A.1.4.3.1.22_052				Tlumič hluku D160 délka 1,0m				ks		1.0		– 0		1.000		1,770		1,770		vlastní

		1,940.		A.1.4.3.1.22_053				Tlumič hluku D200 délka 1,0m				ks		1.0		– 0		1.000		2,206		2,206		vlastní

		1,941.		A.1.4.3.1.22_110				Regulátor konstantního průtoku D160 (rozsah 200-400m3/h)				ks		3.0		– 0		3.000		1,497		4,492		vlastní

		1,942.		A.1.4.3.1.22_111				Regulátor konstantního průtoku D200 (rozsah 600-800m3/h)				ks		1.0		– 0		1.000		1,633		1,633		vlastní

		1,943.		A.1.4.3.1.22_201				Přívodní vyustka 825x225, dvouřadá, vč. regulace R1, na kruhové potrubí				ks		10.0		– 0		10.000		1,335		13,346		vlastní

		1,944.		A.1.4.3.1.22_202				Přívodní vyustka 825x225, dvouřadá, vč. regulace R1, na čtyřhranné potrubí				ks		2.0		– 0		2.000		1,497		2,995		vlastní

		1,945.		A.1.4.3.1.22_203				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D160				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		1,946.		A.1.4.3.1.22_204				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

		1,947.		A.1.4.3.1.22_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

		1,948.		A.1.4.3.1.22_252				Vyustka 1025x325, odtahová, jednořadá na čtyřhranné potrubí				ks		4.0		– 0		4.000		1,089		4,356		vlastní

		1,949.		A.1.4.3.1.22_501				Protidešťová žaluzie 1100x900 vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		3,539		3,539		vlastní

		1,950.		A.1.4.3.1.22_502				Výfukové koleno 1120x600 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		4,356		4,356		vlastní

								A.1.4.3.1.23: Zařízení číslo 23-Laboratoř olejů														225,749

		1,951.		A.1.4.3.1.23_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 004) připojení 4x z vrchu, - P-2580m3/h(280Pa) O-2580m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 90% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, vodní chlazení, filtrace. Hmotnost max.520kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x775x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		176,960		176,960		vlastní

		1,952.		A.1.4.3.1.23_051				Tlumič hluku 500x500, délka 1m, kulisy tl.100, 3ks, útlum 14dB (250Hz)				ks		6.0		– 0		6.000		3,131		18,785		vlastní

		1,953.		A.1.4.3.1.23_101				Regulační klapka D160, ovládání ruční				ks		2.0		– 0		2.000		626		1,253		vlastní

		1,954.		A.1.4.3.1.23_102				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		4.0		– 0		4.000		681		2,722		vlastní

		1,955.		A.1.4.3.1.23_103				Regulační klapka 315x280, ovládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		994		994		vlastní

		1,956.		A.1.4.3.1.23_201				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D160				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		1,957.		A.1.4.3.1.23_202				Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D250				ks		5.0		– 0		5.000		1,770		8,848		vlastní

		1,958.		A.1.4.3.1.23_203				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		1.0		– 0		1.000		178		178		vlastní

		1,959.		A.1.4.3.1.23_251				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D160				ks		2.0		– 0		2.000		1,361		2,722		vlastní

		1,960.		A.1.4.3.1.23_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D250				ks		5.0		– 0		5.000		1,770		8,848		vlastní

		1,961.		A.1.4.3.1.23_253				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		178		355		vlastní

		1,962.		A.1.4.3.1.23_501				Výfukové koleno 560x400 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

								A.1.4.3.1.24: Zařízení číslo 24-Expedice														176,457

		1,963.		A.1.4.3.1.24_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 007) připojení 4x z vrchu, - P-1620m3/h(250Pa) O-1620m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2600x580x1800mm. - Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		149,736		149,736		vlastní

		1,964.		A.1.4.3.1.24_051				Tlumič hluku D315 délka 1,0m				ks		4.0		– 0		4.000		4,220		16,879		vlastní

		1,965.		A.1.4.3.1.24_101				Regulační klapka D160, ovládání ruční				ks		3.0		– 0		3.000		626		1,879		vlastní

		1,966.		A.1.4.3.1.24_102				Regulační klapka D200, ovládání ruční				ks		3.0		– 0		3.000		640		1,921		vlastní

		1,967.		A.1.4.3.1.24_201				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		10.0		– 0		10.000		178		1,776		vlastní

		1,968.		A.1.4.3.1.24_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		11.0		– 0		11.000		178		1,953		vlastní

		1,969.		A.1.4.3.1.24_501				Protidešťová žaluzie 1000x500 vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,314		2,314		vlastní

								A.1.4.3.1.25: Zařízení číslo 25-Učebny														372,315

		1,970.		A.1.4.3.1.25_001				Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení (viz výkres 008) připojení 4x z vrchu, - P-3750m3/h(350Pa) O-3850m3/h(350Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 88% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, chlazení vodní, filtrace. Hmotnost max.650kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) - 2800x885x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		245,022		245,022		vlastní

		1,971.		A.1.4.3.1.25_051				Tlumič hluku 1000x400, délka 1,5m, kulisy tl.100, 6ks, útlum 20dB (250Hz)				ks		2.0		– 0		2.000		2,178		4,356		vlastní

		1,972.		A.1.4.3.1.25_052				Tlumič hluku 500x1000, délka 1,5m, kulisy tl.100, 3ks, útlum 20dB (250Hz)				ks		2.0		– 0		2.000		2,314		4,628		vlastní

		1,973.		A.1.4.3.1.25_053				Tlumič hluku D160 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		1,783		3,567		vlastní

		1,974.		A.1.4.3.1.25_055				Tlumič hluku D200 délka 1,0m				ks		2.0		– 0		2.000		2,206		4,411		vlastní

		1,975.		A.1.4.3.1.25_110				Regulátor konstantního průtoku 300x200 (rozsah 800-1500m3/h) vč. tlumiče hluku l=1,5m				ks		6.0		– 0		6.000		2,042		12,251		vlastní

		1,976.		A.1.4.3.1.25_111				Regulátor konstantního průtoku D160 (rozsah 200-400m3/h)				ks		2.0		– 0		2.000		1,497		2,995		vlastní

		1,977.		A.1.4.3.1.25_112				Regulátor konstantního průtoku D200 (rozsah 600-800m3/h)				ks		2.0		– 0		2.000		1,633		3,267		vlastní

		1,978.		A.1.4.3.1.25_201				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=600mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		4.0		– 0		4.000		2,722		10,890		vlastní

		1,979.		A.1.4.3.1.25_202				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1000mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		3.0		– 0		3.000		3,131		9,393		vlastní

		1,980.		A.1.4.3.1.25_203				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1200mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		14.0		– 0		14.000		3,403		47,643		vlastní

		1,981.		A.1.4.3.1.25_204				Anemostat přívodní D300, horizontální napojení D160				ks		2.0		– 0		2.000		953		1,906		vlastní

		1,982.		A.1.4.3.1.25_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		5.0		– 0		5.000		178		888		vlastní

		1,983.		A.1.4.3.1.25_501				Výfukové koleno 710x710 vč. síta proti ptactvu a izolovaného prostupu				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		1,984.		A.1.4.3.1.25_502				Sací koleno 710x710 vč. síta proti ptactvu a izolovaného prostupu				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		1,985.		A.1.4.3.1.25_503				Výfuková hlavice 600x400 vč. montážnáho a kotvícího materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

								A.1.4.3.1.27: Zařízení číslo 27-Rozvojové plochy a sklady 1.PP														164,960

		1,986.		A.1.4.3.1.27_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení (viz výkres 004) připojení 4x z vrchu, - P-1850m3/h(250Pa) O-1850m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 91% (zimní), ventilátor s / EC motorem, ohřev vodní, filtrace. Hmotnost max.450kg. Rozměry jednotky max. (DxŠxV) - 2600x580x1800mm. Jednotka vč. základového rámu a podstavných nohou. Dodávka jednotky v celku.				ks		1.0		– 0		1.000		149,736		149,736		vlastní

		1,987.		A.1.4.3.1.27_051				Tlumič hluku D250 délka 1,0m				ks		4.0		– 0		4.000		2,532		10,128		vlastní

		1,988.		A.1.4.3.1.27_201				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

		1,989.		A.1.4.3.1.27_251				Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		4.0		– 0		4.000		178		710		vlastní

		1,990.		A.1.4.3.1.27_252				Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D160				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		1,991.		A.1.4.3.1.27_501				Protidešťová žaluzie 1200x400, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,314		2,314		vlastní

								A.1.4.3.1.29: Zařízení číslo 29-Ošetřovna														133,336

		1,992.		A.1.4.3.1.29_001				Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení (viz výkres 005), P-450m3/h(250Pa) - O-450m3/h(250Pa),  deskový rekuperátor s min. účinností 86% (zimní), ventilátor s EC motorem, ohřev / vodní, filtrace. Hmotnost max.103kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1600x765x384mm. Dodávka jednotky v - celku.				ks		1.0		– 0		1.000		93,925		93,925		vlastní

		1,993.		A.1.4.3.1.29_051				Tlumič hluku D200 délka 1,0m				ks		4.0		– 0		4.000		2,206		8,822		vlastní

		1,994.		A.1.4.3.1.29_201				Talířový ventil přívodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		3.0		– 0		3.000		204		613		vlastní

		1,995.		A.1.4.3.1.29_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		5.0		– 0		5.000		204		1,021		vlastní

		1,996.		A.1.4.3.1.29_601				Pružná hadice D200				bm		8.0		– 0		8.000		266		2,131		vlastní

		1,997.		A.1.4.3.1.29_701				Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek				bm		79.0		– 0		79.000		327		25,871		vlastní

		1,998.		A.1.4.3.1.29_802				Potrubí čtyřhranné - tvarovky				m2		2.0		– 0		2.000		476		953		vlastní

								A.1.4.3.1.A1: Zařízení číslo A1-Větrání CHÚC														57,745

		1,999.		A.1.4.3.1.A1_001				Axiální ventilátor D450, V=7450m3/h, dp=400Pa, U=400V, P=3,0kW				ks		1.0		– 0		1.000		46,282		46,282		vlastní

		2,000.		A.1.4.3.1.A1_101				Regulační klapka 640x400, ovládání na servo				ks		1.0		– 0		1.000		1,361		1,361		vlastní

		2,001.		A.1.4.3.1.A1_101a				Servopohon s havarijní funkcí, přestavná síla 5Nm, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		4,900		4,900		vlastní

		2,002.		A.1.4.3.1.A1_102				Regulační klapka 400x100, ovládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		858		858		vlastní

		2,003.		A.1.4.3.1.A1_201				Vyustka 625x325, přívodní, bez regulace				ks		1.0		– 0		1.000		940		940		vlastní

		2,004.		A.1.4.3.1.A1_202				Krycí mřížka 1225x250, tahokov				ks		1.0		– 0		1.000		1,089		1,089		vlastní

		2,005.		A.1.4.3.1.A1_501				Protidešťová žaluzie 1200x400, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,314		2,314		vlastní

								A.1.4.3.1.A2: Zařízení číslo A1-Větrání CHÚC														46,010

		2,006.		A.1.4.3.1.A2_001				Axiální ventilátor D450, V=4500m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=3,0kW				ks		1.0		– 0		1.000		35,392		35,392		vlastní

		2,007.		A.1.4.3.1.A2_101				Regulační klapka D450, ovládání na servo				ks		1.0		– 0		1.000		1,497		1,497		vlastní

		2,008.		A.1.4.3.1.A2_101a				Servopohon s havarijní funkcí, přestavná síla 5Nm, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,009.		A.1.4.3.1.A2_201				Krycí mřížka 1000x450, tahokov				ks		1.0		– 0		1.000		1,021		1,021		vlastní

		2,010.		A.1.4.3.1.A2_501				Protidešťová žaluzie 630x1000, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,654		2,654		vlastní

								A.1.4.3.1.C1: Zařízení číslo C1-Dveřní clona 1.NP - topná														174,238

		2,011.		A.1.4.3.1.C1_001				Dveřní clona teplovodní V=5050m3/h, Qt=27kW,  horizontální šířka 1,5m, osazena do podhledu, výfukový - nástavec vč. mřížky, sací skříň + mřížka				ks		2.0		– 0		2.000		81,674		163,348		vlastní

		2,012.		A.1.4.3.1.C1_002				Spodní bočnice k zakotvení do podlahy				ks		2.0		– 0		2.000		4,084		8,167		vlastní

		2,013.		A.1.4.3.1.C1_003				Nástěnný ovladač, komunikační kabeláž mezi ovladačem a clonou, dotykovým barevný display				ks		1.0		– 0		1.000		2,722		2,722		vlastní

								A.1.4.3.1.D1: Zařízení číslo D1-Kuchyňka														9,693

		2,014.		A.1.4.3.1.D1_001				Potrubní venditlátor D160, V=400m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		3,675		3,675		vlastní

		2,015.		A.1.4.3.1.D1_002				Pružná spojka D160				ks		2.0		– 0		2.000		218		436		vlastní

		2,016.		A.1.4.3.1.D1_051				Tlumič hluku D160, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,443		2,886		vlastní

		2,017.		A.1.4.3.1.D1_101				Zpětná klapka D160				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		2,018.		A.1.4.3.1.D1_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		1.0		– 0		1.000		178		178		vlastní

		2,019.		A.1.4.3.1.D1_501				Výfukové koleno D160, izolovaný prostup, vč. sítaproti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,178		2,178		vlastní

								A.1.4.3.1.D2: Zařízení číslo D2-Skříň s palivem														42,198

		2,020.		A.1.4.3.1.D2_001				Plastový ventilátor v provedení ATEX II, technické parametry viz tabulka zařízení, izolátor chvění, - výfukový nástavec, kovová stolička, kryt elektromotoru, nerezové spony 2ks, V=150m3/h				ks		1.0		– 0		1.000		34,031		34,031		vlastní

		2,021.		A.1.4.3.1.D2_101				Zpětná klapka DN 160, plastová materiál PEEL				ks		1.0		– 0		1.000		3,403		3,403		vlastní

		2,022.		A.1.4.3.1.D2_102				Regulačné klapka DN 160, plastová materiál PEEL				ks		1.0		– 0		1.000		4,764		4,764		vlastní

								A.1.4.3.1.D3: Zařízení číslo D3-Skříň s rozpouštědly														40,837

		2,023.		A.1.4.3.1.D3_001				Plastový ventilátor v provedení ATEX II, technické parametry viz tabulka zařízení, izolátor chvění, - výfukový nástavec, kovová stolička, kryt elektromotoru, nerezové spony 2ks, V=150m3/h				ks		1.0		– 0		1.000		32,670		32,670		vlastní

		2,024.		A.1.4.3.1.D3_101				Zpětná klapka DN 125, plastová materiál PEEL				ks		1.0		– 0		1.000		3,403		3,403		vlastní

		2,025.		A.1.4.3.1.D3_102				Regulačné klapka DN 125, plastová materiál PEEL				ks		1.0		– 0		1.000		4,764		4,764		vlastní

								A.1.4.3.1.DX: Zařízení číslo DX-Digestoř 1.NP														37,842

		2,026.		A.1.4.3.1.DX_001				Radiální ventilátor ve skříni, V=8000m3/h, dp=450Pa, U=400V, skříň ventilátoru s pozink. plechu - oapatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu tl. min.7mm. Opatřena revizním otvorem. Pohon / ventilátoru řemenem. Zařízení do venkovního prostředí s krytím min. IP=55, m=108kg,  Viz výkres 009				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

		2,027.		A.1.4.3.1.DX_002				Pružná manžeta 600x600				ks		1.0		– 0		1.000		1,089		1,089		vlastní

		2,028.		A.1.4.3.1.DX_051				Tlumič hluku 1000x900, délka 1,5m, 7 kulisy tl.100mm, útlum na 250Hz = 26dB				ks		2.0		– 0		2.000		11,298		22,596		vlastní

		2,029.		A.1.4.3.1.DX_101				Regulační klapka 1000x900, ovládání na servo				ks		1.0		– 0		1.000		2,722		2,722		vlastní

		2,030.		A.1.4.3.1.DX_501				Výfukový segment 1000x900 vč. síta zábrany proti ptákům				ks		1.0		– 0		1.000		4,356		4,356		vlastní

								A.1.4.3.1.E1: Zařízení číslo E1-Chlazení serveru														155,047

		2,031.		A.1.4.3.1.E1_001				Venkovní kondenzační jednotka, celorořní provoz, chlazení do -15C, Qch=15kW, U=400V, vč. - komunuikační karty BACnet				ks		1.0		– 0		1.000		84,396		84,396		vlastní

		2,032.		A.1.4.3.1.E1_002				Vnitřní chladící jednotka, podstropní provedení Qch=15kW				ks		1.0		– 0		1.000		32,670		32,670		vlastní

		2,033.		A.1.4.3.1.E1_003				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		54.0		– 0		54.000		613		33,078		vlastní

		2,034.		A.1.4.3.1.E1_004				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		1,089		1,089		vlastní

		2,035.		A.1.4.3.1.E1_005				Mars žlab 125x100, provedení pozink. vč. krytu a spojovacích dílů (pro venkovní rozvody)				bm		6.0		– 0		6.000		239		1,432		vlastní

		2,036.		A.1.4.3.1.E1_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.E3: Zařízení číslo E3-Rozvodna NN														51,714

		2,037.		A.1.4.3.1.E3_001				Venkovní kondenzační jednotka, celorořní provoz, chlazení do -15C, Qch=5kW, U=230V, vč. komunuikační - karty BACnet				ks		1.0		– 0		1.000		20,418		20,418		vlastní

		2,038.		A.1.4.3.1.E3_002				Vnitřní chladící jednotka, nástěnné provedení Qch=5kW				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		2,039.		A.1.4.3.1.E3_003				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		41.0		– 0		41.000		511		20,949		vlastní

		2,040.		A.1.4.3.1.E3_004				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		2,041.		A.1.4.3.1.E3_005				Mars žlab 125x100, provedení pozink. vč. krytu a spojovacích dílů (pro venkovní rozvody)				bm		2.0		– 0		2.000		239		477		vlastní

		2,042.		A.1.4.3.1.E3_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.E5: Zařízení číslo E5-Rozvodna IT rack														47,115

		2,043.		A.1.4.3.1.E5_001				Venkovní kondenzační jednotka, celorořní provoz, chlazení do -15C, Qch=5kW, U=230V, vč. komunuikační - karty BACnet				ks		1.0		– 0		1.000		20,418		20,418		vlastní

		2,044.		A.1.4.3.1.E5_002				Vnitřní chladící jednotka, nástěnné provedení Qch=5kW				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		2,045.		A.1.4.3.1.E5_003				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		32.0		– 0		32.000		511		16,351		vlastní

		2,046.		A.1.4.3.1.E5_004				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		2,047.		A.1.4.3.1.E5_005				Mars žlab 125x100, provedení pozink. vč. krytu a spojovacích dílů (pro venkovní rozvody)				bm		2.0		– 0		2.000		239		477		vlastní

		2,048.		A.1.4.3.1.E5_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.E7: Zařízení číslo E7-Sklad obalů + kompresor														57,879

		2,049.		A.1.4.3.1.E7_001				Venkovní kondenzační jednotka, celorořní provoz, chlazení do -15C, Qch=7kW, U=230V, vč. komunuikační - karty BACnet				ks		1.0		– 0		1.000		24,502		24,502		vlastní

		2,050.		A.1.4.3.1.E7_002				Vnitřní chladící jednotka, nástěnné provedení Qch=7kW				ks		1.0		– 0		1.000		8,167		8,167		vlastní

		2,051.		A.1.4.3.1.E7_003				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		34.0		– 0		34.000		511		17,372		vlastní

		2,052.		A.1.4.3.1.E7_004				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		2,053.		A.1.4.3.1.E7_005				Mars žlab 125x100, provedení pozink. vč. krytu a spojovacích dílů (pro venkovní rozvody)				bm		20.0		– 0		20.000		239		4,774		vlastní

		2,054.		A.1.4.3.1.E7_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.H1: Zařízení číslo H1-Hygienické zázemí - muži														6,509

		2,055.		A.1.4.3.1.H1_001				Potrubní ventilátor, V=180m3/h, dp=150Pa, U=230V, D=160				ks		1.0		– 0		1.000		3,539		3,539		vlastní

		2,056.		A.1.4.3.1.H1_002				Pružná spojka D160				ks		2.0		– 0		2.000		246		491		vlastní

		2,057.		A.1.4.3.1.H1_051				Tlumič hluku D160, délka 1m				ks		1.0		– 0		1.000		1,783		1,783		vlastní

		2,058.		A.1.4.3.1.H1_101				Zpětná klapka D160				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		2,059.		A.1.4.3.1.H1_251				Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		178		355		vlastní

								A.1.4.3.1.K1: Zařízení číslo K1-Chlazení kanceláří - kanálové FCU jednotky														1,684,261

		2,060.		A.1.4.3.1.K1_051				Tlumič hluku 951x200, délka 0,5m, útlum 5dB (250Hz) - nutno zohlednit rozměry pro dodaný typ FCU				ks		4.0		– 0		4.000		1,906		7,623		vlastní

		2,061.		A.1.4.3.1.K1_052				Tlumič hluku 1094x235, délka 0,5m, útlum 8dB (250Hz) - nutno zohlednit rozměry pro dodaný typ FCU				ks		6.0		– 0		6.000		2,178		13,068		vlastní

		2,062.		A.1.4.3.1.K1_003				Chladící jednotka kanálová, Qch=3,6kW, voda 6/12C, dvoutrubkové provedení, vč. čerpadla kondenzátu, - ventilátory s EC motorem, dodány včetně výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy kondenzátního / čerpadýlka/vysoká hladina				ks		26.0		– 0		26.000		34,675		901,548		vlastní

		2,063.		A.1.4.3.1.K1_005				Chladící jednotka kanálová, Qch=7,5kW, voda 6/12C, dvoutrubkové provedení, vč. čerpadla kondenzátu, - ventilátory s EC motorem, dodány včetně výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy kondenzátního / čerpadýlka/vysoká hladina				ks		5.0		– 0		5.000		48,502		242,511		vlastní

		2,064.		A.1.4.3.1.K1_006				Chladící jednotka kanálová, Qch=10kW, Qt=8kW, voda 6/12C, čtyřtrubkové provedení, vč. čerpadla - kondenzátu, ventilátory s EC motorem, dodány včetně výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy / kondenzátního čerpadýlka/vysoká hladina				ks		5.0		– 0		5.000		88,957		444,787		vlastní

		2,065.		A.1.4.3.1.K1_203				Štěrbinová vyustka dvouřadá l=1200mm, připojení hrdla D200, šířka štěrbiny 92mm, šířka boxu 138mm, - výška boxu 282mm vč. výstupy štěrbin				ks		6.0		– 0		6.000		3,452		20,714		vlastní

		2,066.		A.1.4.3.1.K1_204				Vyustka přívodní 625x225, dvouřadá				ks		3.0		– 0		3.000		762		2,287		vlastní

		2,067.		A.1.4.3.1.K1_204a				Nástavec pro vyústku 625x225 s horizontálním připojením D200				ks		6.0		– 0		6.000		340		2,042		vlastní

		2,068.		A.1.4.3.1.K1_205				Vyustka přívodní 1025x225, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		4.0		– 0		4.000		1,144		4,577		vlastní

		2,069.		A.1.4.3.1.K1_206				Vyustka přívodní 625x125, na kruhové potrubí, dvouřadá, nastavitelné lamely				ks		32.0		– 0		32.000		885		28,314		vlastní

		2,070.		A.1.4.3.1.K1_207				Anemostat přívodní, D600, horizontální napojení D250				ks		6.0		– 0		6.000		1,770		10,618		vlastní

		2,071.		A.1.4.3.1.K1_251				Vyustka 625x225, jednotřadá				ks		3.0		– 0		3.000		532		1,595		vlastní

		2,072.		A.1.4.3.1.K1_252				Vyustka odvodní 1025x225, dvouřadá, komfortní provedení				ks		4.0		– 0		4.000		1,144		4,577		vlastní

								A.1.4.3.1.K1k: Zařízení číslo K1k-Chlazení kanceláří - kazetové FCU jednotky														871,760

		2,073.		A.1.4.3.1.K1k_002				Chladící kazetová jednotka, 600x600, Qch=2,0kW, voda 6/12C , vč. čerpadla kondenzátu, dodány včetně - výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy kondenzátního čerpadýlka/vysoká hladina				ks		17.0		– 0		17.000		17,590		299,038		vlastní

		2,074.		A.1.4.3.1.K1k_003				Chladící kazetová jednotka, 600x600, Qch=3,6kW, voda 6/12C , vč. čerpadla kondenzátu, dodány včetně - výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy kondenzátního čerpadýlka/vysoká hladina				ks		26.0		– 0		26.000		17,590		457,352		vlastní

		2,075.		A.1.4.3.1.K1k_002a				Dekorační mřížka				ks		43.0		– 0		43.000		1,233		53,019		vlastní

		2,076.		A.1.4.3.1.K1k_002b				Komunikační karta pro nadřazený systém MaR				ks		43.0		– 0		43.000		1,450		62,350		vlastní

								A.1.4.3.1.K3a: Zařízení číslo K3a-Chlazení kanceláří														109,715

		2,077.		A.1.4.3.1.K3a_001				Venkovní kondenzační jednotka (MultiSPLIT), Qch=7,5kW, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		39,476		39,476		vlastní

		2,078.		A.1.4.3.1.K3a_002				Vnitřní kazetová jednotky Qch=2,5kW vč. dekoračního panelu				ks		3.0		– 0		3.000		14,974		44,921		vlastní

		2,079.		A.1.4.3.1.K3a_003				Nástěnný ovladač				ks		3.0		– 0		3.000		1,702		5,105		vlastní

		2,080.		A.1.4.3.1.K3a_004				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		36.0		– 0		36.000		476		17,152		vlastní

		2,081.		A.1.4.3.1.K3a_005				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		2,082.		A.1.4.3.1.K3a_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.K3b: Zařízení číslo K3b-Chlazení kanceláří														70,240

		2,083.		A.1.4.3.1.K3b_001				Venkovní kondenzační jednotka (SPLIT), Qch=5,0kW, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		29,947		29,947		vlastní

		2,084.		A.1.4.3.1.K3b_002				Vnitřní kazetová jednotky Qch=5kW vč. dekoračního panelu				ks		1.0		– 0		1.000		14,974		14,974		vlastní

		2,085.		A.1.4.3.1.K3b_003				Nástěnný ovladač				ks		3.0		– 0		3.000		1,702		5,105		vlastní

		2,086.		A.1.4.3.1.K3b_004				Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže				bm		36.0		– 0		36.000		476		17,152		vlastní

		2,087.		A.1.4.3.1.K3b_005				Vakuování				ks		1.0		– 0		1.000		681		681		vlastní

		2,088.		A.1.4.3.1.K3b_006				Nástěnná konzole vč. pružných úchytů				ks		1.0		– 0		1.000		2,382		2,382		vlastní

								A.1.4.3.1.PU: Zařízení číslo PU-Požární ucpávky														154,908

		2,089.		A.1.4.3.1.PU_002				Požární ucpávka do odvodu 1m				ks		48.0		– 0		48.000		681		32,670		vlastní

		2,090.		A.1.4.3.1.PU_003				Požární ucpávka do odvodu 2m				ks		78.0		– 0		78.000		1,225		95,558		vlastní

		2,091.		A.1.4.3.1.PU_004				Požární ucpávka do obvodu 4m				ks		14.0		– 0		14.000		1,906		26,680		vlastní

								A.1.4.3.1.S: Zařízení číslo S-Požární uzávěry														68,062

		2,092.		A.1.4.3.1.S_401				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,093.		A.1.4.3.1.S_402				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,094.		A.1.4.3.1.S_403				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,095.		A.1.4.3.1.S_403				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,096.		A.1.4.3.1.S_405				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

								A.1.4.3.1.T1: Zařízení číslo T1-Trafostanice														15,518

		2,097.		A.1.4.3.1.T1_001				Axiální ventilátor D400, V=4000m3/h, dp=60Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		9,529		9,529		vlastní

		2,098.		A.1.4.3.1.T1_500				Potrubí 2100x315 vč. síta proti hmyzu, pro prostup stěnou				ks		1.0		– 0		1.000		3,948		3,948		vlastní

		2,099.		A.1.4.3.1.T1_501				Protidešťová žaluzie 300x1500 vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		2,042		2,042		vlastní

								A.1.4.3.1.T10: Zařízení číslo T10-Mytí 1.PP														62,468

		2,100.		A.1.4.3.1.T10_001				Potrubní venditlátor 700x400x840, V=3000m3/h, dp=350Pa, U=400V				ks		1.0		– 0		1.000		35,392		35,392		vlastní

		2,101.		A.1.4.3.1.T10_002				Pružná manžeta 700x400				ks		2.0		– 0		2.000		953		1,906		vlastní

		2,102.		A.1.4.3.1.T10_051				Tlumič hluku 700x400, délka 1m, 2kulisy				ks		2.0		– 0		2.000		10,754		21,507		vlastní

		2,103.		A.1.4.3.1.T10_101				Zpětná klapka 700x400				ks		1.0		– 0		1.000		2,586		2,586		vlastní

		2,104.		A.1.4.3.1.T10_501				Výfukové koleno 500x315 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		1,076		1,076		vlastní

								A.1.4.3.1.T13: Zařízení číslo T13-Technologie dusíku														16,022

		2,105.		A.1.4.3.1.T13_001				Potrubní venditlátor D160, V=250m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		9,393		9,393		vlastní

		2,106.		A.1.4.3.1.T13_051				Tlumič hluku D160, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,443		2,886		vlastní

		2,107.		A.1.4.3.1.T13_101				Zpětná klapka D160				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		2,108.		A.1.4.3.1.T13_501				Protidešťová žaluzie 400x200, materiál NEREZ, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		1.0		– 0		1.000		3,403		3,403		vlastní

								A.1.4.3.1.T14: Zařízení číslo T14-Strojovna - provozní větrání														22,326

		2,109.		A.1.4.3.1.T14_001				Potrubní venditlátor D200, V=500m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,110.		A.1.4.3.1.T14_051				Tlumič hluku D200, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		2,206		4,411		vlastní

		2,111.		A.1.4.3.1.T14_101				Zpětná klapka D200				ks		1.0		– 0		1.000		272		272		vlastní

		2,112.		A.1.4.3.1.T14_102				Regulační klapka 900x500, ovládání na servo				ks		1.0		– 0		1.000		1,770		1,770		vlastní

		2,113.		A.1.4.3.1.T14_103				Regulační klapka 900x500, ovládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		1,770		1,770		vlastní

		2,114.		A.1.4.3.1.T14_251				Vyustka 625x75, odvodní, na kruhové potrubí, vč. regulace R1				ks		4.0		– 0		4.000		762		3,050		vlastní

		2,115.		A.1.4.3.1.T14_301				Krycí mřížka, pletivo 900x500				ks		1.0		– 0		1.000		980		980		vlastní

		2,116.		A.1.4.3.1.T14_501				Protidešťová žaluzie 900x500, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch.				ks		2.0		– 0		2.000		2,314		4,628		vlastní

								A.1.4.3.1.T2: Zařízení číslo T2-Odpadky 1.PP														12,050

		2,117.		A.1.4.3.1.T2_001				Potrubní venditlátor D200, V=650m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,118.		A.1.4.3.1.T2_051				Tlumič hluku D200, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,689		3,377		vlastní

		2,119.		A.1.4.3.1.T2_101				Zpětná klapka D225				ks		1.0		– 0		1.000		314		314		vlastní

		2,120.		A.1.4.3.1.T2_102				Regulační klapky D160, ovládání ruční				ks		1.0		– 0		1.000		626		626		vlastní

		2,121.		A.1.4.3.1.T2_251				Vyustka 625x75, odvodní, na kruhové potrubí, vč. regulace R1				ks		3.0		– 0		3.000		762		2,287		vlastní

								A.1.4.3.1.T3: Zařízení číslo T3-Mechanizace 1.PP														10,620

		2,122.		A.1.4.3.1.T3_001				Potrubní venditlátor D200, V=400m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,123.		A.1.4.3.1.T3_051				Tlumič hluku D200, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,689		3,377		vlastní

		2,124.		A.1.4.3.1.T3_101				Zpětná klapka D200				ks		1.0		– 0		1.000		272		272		vlastní

		2,125.		A.1.4.3.1.T3_251				Vyustka 625x75, odvodní, na kruhové potrubí, vč. regulace R1				ks		2.0		– 0		2.000		762		1,525		vlastní

								A.1.4.3.1.T4: Zařízení číslo T4-Sklad 1.PP														13,506

		2,126.		A.1.4.3.1.T4_001				Potrubní venditlátor D200, V=700m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		6,806		6,806		vlastní

		2,127.		A.1.4.3.1.T4_051				Tlumič hluku D200, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,689		3,377		vlastní

		2,128.		A.1.4.3.1.T4_101				Zpětná klapka D200				ks		1.0		– 0		1.000		272		272		vlastní

		2,129.		A.1.4.3.1.T4_251				Vyustka 625x75, odvodní, na kruhové potrubí, vč. regulace R1				ks		4.0		– 0		4.000		762		3,050		vlastní

								A.1.4.3.1.T5: Zařízení číslo T5-Moštárna 1.NP														18,515

		2,130.		A.1.4.3.1.T5_001				Potrubní venditlátor D250, V=1000m3/h, dp=150Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		10,209		10,209		vlastní

		2,131.		A.1.4.3.1.T5_051				Tlumič hluku D250, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,947		3,894		vlastní

		2,132.		A.1.4.3.1.T5_101				Zpětná klapka D250				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		2,133.		A.1.4.3.1.T5_251				Vyustka 625x75, odvodní, na kruhové potrubí, vč. regulace R1				ks		4.0		– 0		4.000		762		3,050		vlastní

		2,134.		A.1.4.3.1.T5_501				Výfukové koleno 400x400 vč. síta proti hmyzu				ks		1.0		– 0		1.000		1,021		1,021		vlastní

								A.1.4.3.1.T6: Zařízení číslo T6-Lupínkovač														42,879

		2,135.		A.1.4.3.1.T6_001				Potrubní ventilátor radiální D315, V=1300m3/h, dp=300Pa, U=230V, pro teplotu na odtahu až 120C				ks		1.0		– 0		1.000		34,031		34,031		vlastní

		2,136.		A.1.4.3.1.T6_051				Tlumič hluku D315, délka 1m				ks		2.0		– 0		2.000		4,220		8,440		vlastní

		2,137.		A.1.4.3.1.T6_101				Zpětná klapka D315				ks		1.0		– 0		1.000		408		408		vlastní

								A.1.4.3.1.T8: Zařízení číslo T8-Mytí ovoce 1.PP														9,503

		2,138.		A.1.4.3.1.T8_001				Potrubní venditlátor D200, V=400m3/h, dp=200Pa, U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,139.		A.1.4.3.1.T8_051				Tlumič hluku D200, délka 0,5m				ks		2.0		– 0		2.000		1,689		3,377		vlastní

		2,140.		A.1.4.3.1.T8_101				Zpětná klapka D200				ks		1.0		– 0		1.000		272		272		vlastní

		2,141.		A.1.4.3.1.T8_251				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		2.0		– 0		2.000		204		408		vlastní

								A.1.4.3.1.TH: Zařízení číslo TH-Strojovna - havarijní větrání														42,281

		2,142.		A.1.4.3.1.TH_001				Axiální ventilátor D400, V=4500m3/h, dp=150Pa, U=400V				ks		1.0		– 0		1.000		40,837		40,837		vlastní

		2,143.		A.1.4.3.1.TH_101				Zpětná klapka D400				ks		1.0		– 0		1.000		940		940		vlastní

		2,144.		A.1.4.3.1.TH_301				Krycí mřížka, pletivo D400				ks		1.0		– 0		1.000		504		504		vlastní

								A.1.4.3.02: Potrubí														3,259,411

								A.1.4.3.2.01: Vzduchotechnické potrubí														2,536,785

		2,145.		A.1.4.3.2_701				Potrubí SPIRO do průměru D125, vč tvarovek				bm		16.0		– 0		16.000		171		2,730		vlastní

		2,146.		A.1.4.3.2_702				Potrubí SPIRO do průměru D160, vč tvarovek				bm		456.0		– 0		456.000		272		124,144		vlastní

		2,147.		A.1.4.3.2_703				Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek				bm		482.0		– 0		482.000		327		157,848		vlastní

		2,148.		A.1.4.3.2_704				Potrubí SPIRO do průměru D225, vč tvarovek				bm		41.0		– 0		41.000		354		14,519		vlastní

		2,149.		A.1.4.3.2_705				Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek				bm		172.0		– 0		172.000		408		70,240		vlastní

		2,150.		A.1.4.3.2_706				Potrubí SPIRO do průměru D280, vč tvarovek				bm		168.0		– 0		168.000		439		73,743		vlastní

		2,151.		A.1.4.3.2_707				Potrubí SPIRO do průměru D315, vč tvarovek				bm		58.0		– 0		58.000		494		28,663		vlastní

		2,152.		A.1.4.3.2_708				Potrubí SPIRO do průměru D400, vč tvarovek				bm		45.0		– 0		45.000		626		28,186		vlastní

		2,153.		A.1.4.3.2_709				Potrubí SPIRO do průměru D450, vč tvarovek				bm		86.0		– 0		86.000		708		60,908		vlastní

		2,154.		A.1.4.3.2_710				Potrubí SPIRO do průměru D500, vč tvarovek				bm		54.0		– 0		54.000		790		42,666		vlastní

		2,155.		A.1.4.3.2_711				Potrubí SPIRO do průměru D560, vč tvarovek				bm		7.0		– 0		7.000		885		6,194		vlastní

		2,156.		A.1.4.3.2_712				Kruhové potrubí plastové PEEL, vodivé, DN 125, rozsah dle výkresové dokumentace (2x60m), spojení na - hrdla lepením				ks		1.0		– 0		1.000		340		340		vlastní

		2,157.		A.1.4.3.2_713				Kruhové potrubí plastové PEEL, vodivé, DN 160, rozsah dle výkresové dokumentace (24m), spojení na - hrdla lepením				ks		1.0		– 0		1.000		408		408		vlastní

		2,158.		A.1.4.3.2_714				Kruhové potrubí D125, materiál NEREZ				bm		1.5		– 0		1.500		613		919		vlastní

		2,159.		A.1.4.3.2_801				Potrubí čtyřhranné - rovné				m2		2,210.0		– 0		2,210.000		471		1,039,833		vlastní

		2,160.		A.1.4.3.2_802				Potrubí čtyřhranné - tvarovky				m2		1,490.0		– 0		1,490.000		476		709,882		vlastní

		2,161.		A.1.4.3.2_803				Potrubí čtyřhranné - rovné (vodotěsné provedení)				m2		148.0		– 0		148.000		504		74,599		vlastní

		2,162.		A.1.4.3.2_804				Potrubí čtyřhranné - tvarovky (vodotěsné provedení)				m2		67.0		– 0		67.000		532		35,622		vlastní

		2,163.		A.1.4.3.2_805				Revizní dvířka do protrubí 400x200 vč. těsnění				ks		48.0		– 0		48.000		1,361		65,339		vlastní

								A.1.4.3.2.02: Tepelná izolace														722,627

		2,164.		A.1.4.3.2_901				Tepelná parotěsná izolace tl.19mm				m2		1,120.0		– 0		1,120.000		354		396,612		vlastní

		2,165.		A.1.4.3.2_902				Tepelná parotěsná izolace tl.19mm s Al polepem				m2		224.0		– 0		224.000		354		79,322		vlastní

		2,166.		A.1.4.3.2_903				Tepelná, akustická, izolace 80mm s oplechováním				m2		198.0		– 0		198.000		885		175,191		vlastní

		2,167.		A.1.4.3.2_904				Požární izolace s odolností 30min				m2		164.0		– 0		164.000		436		71,502		vlastní

								A.1.4.3.03: Protipožární prostupy														727,034

								A.1.4.3.3.01: Požární klapky														22,869

		2,168.		A.1_4.3.3.1_401				Požární klapka 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,169.		A.1_4.3.3.1_402				Požární klapka 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,170.		A.1_4.3.3.1_403				Požární klapka 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,171.		A.1_4.3.3.1_404				Požární klapka 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

								A.1.4.3.3.02: Požární klapky														47,235

		2,172.		A.1.4.3.3.2_401				Požární klapka 450x400, ovládání na servo U=230V				ks		2.0		– 0		2.000		5,989		11,979		vlastní

		2,173.		A.1.4.3.3.2_402				Požární klapka 450x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,989		5,989		vlastní

		2,174.		A.1.4.3.3.2_403				Požární klapka 450x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,989		5,989		vlastní

		2,175.		A.1.4.3.3.2_404				Požární klapka 450x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,989		5,989		vlastní

		2,176.		A.1.4.3.3.2_405				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,177.		A.1.4.3.3.2_406				Požární klapka 450x280, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,178.		A.1.4.3.3.2_407				Požární klapka 450x280, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

								A.1.4.3.3.03: Požární klapky														22,596

		2,179.		A.1.4.3.3.3_401				Požární klapka 400x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,180.		A.1.4.3.3.3_402				Požární klapka 400x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,181.		A.1.4.3.3.3_403				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,182.		A.1.4.3.3.3_404				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

								A.1.4.3.3.05: Požární klapky														28,314

		2,183.		A.1.4.3.3.5_401				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

		2,184.		A.1.4.3.3.5_402				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

		2,185.		A.1.4.3.3.5_403				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

		2,186.		A.1.4.3.3.5_404				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

								A.1.4.3.3.06: Požární klapky														23,685

		2,187.		A.1.4.3.3.6_401				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,188.		A.1.4.3.3.6_402				Požární klapka 630x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		6,942		6,942		vlastní

		2,189.		A.1.4.3.3.6_403				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,190.		A.1.4.3.3.6_404				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

								A.1.4.3.3.09: Požární klapky														68,198

		2,191.		A.1.4.3.3.9_401				Požární klapka 400x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,989		5,989		vlastní

		2,192.		A.1.4.3.3.9_402				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,193.		A.1.4.3.3.9_403				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,194.		A.1.4.3.3.9_404				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,195.		A.1.4.3.3.9_405				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,196.		A.1.4.3.3.9_406				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,197.		A.1.4.3.3.9_407				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,198.		A.1.4.3.3.9_408				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,199.		A.1.4.3.3.9_409				Požární klapka 900x315, ovládání na servo U=230V				ks		2.0		– 0		2.000		7,623		15,246		vlastní

		2,200.		A.1.4.3.3.9_410				Požární klapka 400x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,989		5,989		vlastní

								A.1.4.3.3.10: Požární klapky														11,434

		2,201.		A.1.4.3.3.10_401				Požární klapka 450x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,202.		A.1.4.3.3.10_402				Požární klapka 450x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

								A.1.4.3.3.11: Požární klapky														5,853

		2,203.		A.1.4.3.3.11_401				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

								A.1.4.3.3.12: Požární klapky														14,157

		2,204.		A.1.4.3.3.12_401				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

		2,205.		A.1.4.3.3.12_402				Požární klapka 710x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,078		7,078		vlastní

								A.1.4.3.3.14: Požární klapky														11,707

		2,206.		A.1.4.3.3.14_401				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,207.		A.1.4.3.3.14_402				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

								A.1.4.3.3.15: Požární klapky														22,324

		2,208.		A.1.4.3.3.15_401				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,209.		A.1.4.3.3.15_402				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,210.		A.1.4.3.3.15_403				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,211.		A.1.4.3.3.15_404				Požární klapka 400x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

								A.1.4.3.3.16: Požární klapky														11,707

		2,212.		A.1.4.3.3.16_401				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,213.		A.1.4.3.3.16_402				Požární klapka D250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

								A.1.4.3.3.18: Požární klapky														30,900

		2,214.		A.1.4.3.3.18_401				Požární klapka 500x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,215.		A.1.4.3.3.18_402				Požární klapka 500x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,216.		A.1.4.3.3.18_403				Požární klapka 500x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,217.		A.1.4.3.3.18_404				Požární klapka 500x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

		2,218.		A.1.4.3.3.18_405				Požární klapka 800x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

								A.1.4.3.3.20: Požární klapky														19,193

		2,219.		A.1.4.3.3.20_401				Požární klapka 900x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		8,031		8,031		vlastní

		2,220.		A.1.4.3.3.20_402				Požární klapka 315x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

		2,221.		A.1.4.3.3.20_403				Požární klapka 315x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

								A.1.4.3.3.21: Požární klapky														14,974

		2,222.		A.1.4.3.3.21_401				Požární klapka 630x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

		2,223.		A.1.4.3.3.21_402				Požární klapka 630x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

								A.1.4.3.3.22: Požární klapky														35,392

		2,224.		A.1.4.3.3.22_401				Požární klapka 900x450, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		8,167		8,167		vlastní

		2,225.		A.1.4.3.3.22_402				Požární klapka 900x450, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		8,167		8,167		vlastní

		2,226.		A.1.4.3.3.22_403				Požární klapka 900x450, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		8,167		8,167		vlastní

		2,227.		A.1.4.3.3.22_404				Požární klapka 500x1400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		10,890		10,890		vlastní

								A.1.4.3.3.24: Požární klapky														28,041

		2,228.		A.1.4.3.3.24_408				Požární klapka 800x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,759		7,759		vlastní

		2,229.		A.1.4.3.3.24_409				Požární klapka 500x500, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,351		7,351		vlastní

		2,230.		A.1.4.3.3.24_410				Požární klapka 500x500, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,351		7,351		vlastní

		2,231.		A.1.4.3.3.24_401				Požární klapka 315x250, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,581		5,581		vlastní

								A.1.4.3.3.25: Požární klapky														54,449

		2,232.		A.1.4.3.3.25_401				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,233.		A.1.4.3.3.25_402				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,234.		A.1.4.3.3.25_403				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,235.		A.1.4.3.3.25_404				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,236.		A.1.4.3.3.25_405				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,237.		A.1.4.3.3.25_406				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,238.		A.1.4.3.3.25_407				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,239.		A.1.4.3.3.25_408				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,240.		A.1.4.3.3.25_409				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

		2,241.		A.1.4.3.3.25_410				Požární klapka 315x200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,445		5,445		vlastní

								A.1.4.3.3.27: Požární klapky														18,921

		2,242.		A.1.4.3.3.27_401				Požární klapka 630x400, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		7,487		7,487		vlastní

		2,243.		A.1.4.3.3.27_402				Požární klapka D200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

		2,244.		A.1.4.3.3.27_403				Požární klapka D200, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,717		5,717		vlastní

								A.1.4.3.3.PU: Požární ucpávky														154,908

		2,245.		A.1.4.3.3.PU_002				Požární ucpávka do odvodu 1m				ks		48.0		– 0		48.000		681		32,670		vlastní

		2,246.		A.1.4.3.3.PU_003				Požární ucpávka do odvodu 2m				ks		78.0		– 0		78.000		1,225		95,558		vlastní

		2,247.		A.1.4.3.3.PU_004				Požární ucpávka do obvodu 4m				ks		14.0		– 0		14.000		1,906		26,680		vlastní

								A.1.4.3.3.S: Požární uzávěry														68,062

		2,248.		A.1.4.3.3.S_401				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,249.		A.1.4.3.3.S_402				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,250.		A.1.4.3.3.S_403				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,251.		A.1.4.3.3.S_403				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

		2,252.		A.1.4.3.3.S_405				Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		13,612		13,612		vlastní

								A.1.4.3.3.T10: Požární klapky														5,853

		2,253.		A.1.4.3.3.T10_401				Požární klapka 500x315, ovládání na servo U=230V				ks		1.0		– 0		1.000		5,853		5,853		vlastní

								A.1.4.3.3.T6: Požární klapky														6,262

		2,254.		A.1.4.3.3.T6_401				Požární klapka D315, ovládání na servo 230V				ks		1.0		– 0		1.000		6,262		6,262		vlastní

								A.1.4.3.98: Ostatní														215,528

								A.1.4.3.98.01: Ostatní														215,528

		2,255.		A.1.4.3.98.01_001				Zkoušky provozní				kpl		1.0		– 0		1.000		19,728		19,728		vlastní

		2,256.		A.1.4.3.98.01_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.0		– 0		1.000		73,980		73,980		vlastní

		2,257.		A.1.4.3.98.01_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apoA. …				kpl		1.0		– 0		1.000		59,184		59,184		vlastní

		2,258.		A.1.4.3.98.01_004				Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy …				kpl		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

		2,259.		A.1.4.3.98.01_005				Zaregulování vzduchových výkonů na vzduchotechnických jednotkách a VZT elementech vč. protokolu o - zaregulování				kpl		1.0		– 0		1.000		24,660		24,660		vlastní

		2,260.		A.1.4.3.98.01_006				Koordinace v průběhu realizace				kpl		1.0		– 0		1.000		19,728		19,728		vlastní

		2,261.		A.1.4.3.98.01_007				Dokumentace skutečného provedení				kpl		1.0		– 0		1.000		5,918		5,918		vlastní

		2,262.		A.1.4.3.98.01_008				Revize požárních elementů				kpl		1.0		– 0		1.000		2,466		2,466		vlastní

								A.1.4.04: Vztápění a chlazení - část vytápění														14,163,580

								A.1.4.4.01: Izolace tepelné														1,241,353

								A.1.4.4.1.01: Izolace tepelné														2,362

		2,263.		A.1.4.4.1.1_001		713-01		Izolace ze syntetického kaučuku-studená voda vnitřní prům. 28mm, tloušťka 13mm, teplotní odolnost do - +175°C				bm		18.0		– 0		18.000		131		2,362		vlastní

								A.1.4.4.1.02: Potrubí v podlaze														126,717

		2,264.		A.1.4.4.1.2_001		713-02		Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm - (lepené)				bm		886.4		– 0		886.400		70		62,137		vlastní

		2,265.		A.1.4.4.1.2_002		713-03		Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm - (lepené)				bm		390.4		– 0		390.400		71		27,718		vlastní

		2,266.		A.1.4.4.1.2_003		713-04		Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm - (lepené)				bm		383.7		– 0		383.700		71		27,242		vlastní

		2,267.		A.1.4.4.1.2_004		713-05		Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm - (lepené)				bm		113.0		– 0		113.000		81		9,140		vlastní

		2,268.		A.1.4.4.1.2_005		713-06		Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 35, tl. 9mm - (lepené)				bm		6.0		– 0		6.000		80		480		vlastní

								A.1.4.4.1.03: Potrubí pod stropem a volně vedené														1,112,275

		2,269.		A.1.4.4.1.3_001		713-07		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 18, tl.20 včetně izolace tvarovek.
Kašírované potrubní - izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Včetně izolace / tvarovek.				bm		259.7		– 0		259.700		123		31,975		vlastní

		2,270.		A.1.4.4.1.3_002		713-08		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní - izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		315.6		– 0		315.600		160		50,487		vlastní

		2,271.		A.1.4.4.1.3_003		713-09		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 včetně izolace tvarovek
Kašírované potrubní izolační - pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		446.8		– 0		446.800		205		91,553		vlastní

		2,272.		A.1.4.4.1.3_004		713-10		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.50 včetně izolace tvarovek
Kašírované potrubní izolační - pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		520.0		– 0		520.000		257		133,658		vlastní

		2,273.		A.1.4.4.1.3_005		713-11		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		32.0		– 0		32.000		267		8,541		vlastní

		2,274.		A.1.4.4.1.3_006		713-12		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		392.8		– 0		392.800		280		109,788		vlastní

		2,275.		A.1.4.4.1.3_007		713-13		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		266.2		– 0		266.200		292		77,753		vlastní

		2,276.		A.1.4.4.1.3_008		713-14		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.60
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		484.9		– 0		484.900		382		185,210		vlastní

		2,277.		A.1.4.4.1.3_009		713-15		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 89, tl.60
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		215.8		– 0		215.800		408		88,050		vlastní

		2,278.		A.1.4.4.1.3_010		713-16		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.80
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí včetně oplechování.				bm		76.2		– 0		76.200		606		46,157		vlastní

		2,279.		A.1.4.4.1.3_011		713-18		Lepidlo s citlivostí na tlak				kg		25.0		– 0		25.000		404		10,111		vlastní

		2,280.		A.1.4.4.1.3_012		713-19		Čistič pro lepidlo				kus		20.0		– 0		20.000		234		4,673		vlastní

		2,281.		A.1.4.4.1.3_013		713-20		Závěsný systém				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,282.		A.1.4.4.1.3_014		713-21		Pozinkové oplechování pro venkovní rozvody včetně tvarovek				m2		28.0		– 0		28.000		410		11,475		vlastní

		2,283.		A.1.4.4.1.3_015		713-22		Snímatelné izolace s oplechováním do DN 100				ks		8.0		– 0		8.000		521		4,170		vlastní

		2,284.		A.1.4.4.1.3_016		713-23		Tepelná izolace tl. 60 mm s Al polepem stažená oceolovými pásky  pro izolaci rozdělovače DN 150 - včetně výřezů hrdel, izolací hrdel				ks		2.0		– 0		2.000		4,044		8,088		vlastní

		2,285.		A.1.4.4.1.3_017		713-24		Tepelná izolace tl. 100 mm s Al polepem stažená oceolovými pásky  pro izolaci rozdělovače DN 200 - včetně výřezů hrdel, izolací hrdel				ks		2.0		– 0		2.000		5,033		10,066		vlastní

		2,286.		A.1.4.4.1.3_018		713-25		Tepelná izolace tl. 80 mm s Al polepem stažená oceolovými pásky  pro izolaci venkovního rozvodu				m2		28.0		– 0		28.000		440		12,330		vlastní

		2,287.		A.1.4.4.1.3_019		713-26		Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení				soubor		1.0		– 0		1.000		219,200		219,200		vlastní

								A.1.4.4.02: Vnitřní vodovod														16,443

								A.1.4.4.2.01: Vnitřní vodovod														16,443

		2,288.		A.1.4.4.2.1_001		722-01		Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25				m		18.0		– 0		18.000		323		5,808		vlastní

		2,289.		A.1.4.4.2.1_002		722-02		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25				m		18.0		– 0		18.000		45		809		vlastní

		2,290.		A.1.4.4.2.1_003		722-03		Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25				soubor		3.0		– 0		3.000		198		593		vlastní

		2,291.		A.1.4.4.2.1_004		722-04		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25				m		18.0		– 0		18.000		27		485		vlastní

		2,292.		A.1.4.4.2.1_005		722-05		Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná				m		18.0		– 0		18.000		19		340		vlastní

		2,293.		A.1.4.4.2.1_006		722-06		Ventil pojistný DN 20-25				kus		1.0		– 0		1.000		404		404		vlastní

		2,294.		A.1.4.4.2.1_007		722-07		Kohout kulový voda 3/4"				kus		4.0		– 0		4.000		297		1,190		vlastní

		2,295.		A.1.4.4.2.1_008		722-08		Kohout kulový voda FILTR BALL  3/4"				kus		2.0		– 0		2.000		755		1,510		vlastní

		2,296.		A.1.4.4.2.1_009		722-09		Kohout kulový vypouštěcí  1/2"				kus		2.0		– 0		2.000		184		368		vlastní

		2,297.		A.1.4.4.2.1_010		722-10		Klapka zpětná voda  3/4"				kus		2.0		– 0		2.000		276		552		vlastní

		2,298.		A.1.4.4.2.1_011		722-11		Kompletní montáž vnitřního vodovodu				soubor		1.0		– 0		1.000		4,384		4,384		vlastní

								A.1.4.4.03: Zdroje														3,544,379

								A.1.4.4.3.01: Zdroje														3,544,379

		2,299.		A.1.4.4.3.1_001		731-01		Plynový kondenzační kotel ve výkonostním modulu 163,4 kW (při teplotě vratu 40°C bez čerpadla pro - nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, skříň z komaxitovaného plechu, přední odnímatelný / panel z tvrzeného plastu, patentovaný trubkový výměník z nerezové oceli, kotel se svislým trubkovým - mikroplamínkovým hořákem, ktel je bez omezení teploty zpátečky odolný vůči korozi a usazovýní		nečistot, řídící elektronika součástí kotle včetně variálbilního řízení otáček ventilátorů s Venturiho trubicí pro směšování plyn/ vzduch. Modulační plynová armatura. Vestavěný převodník pro ovládání kotle signálem 1-10V. Průměrná účinnost dle DIN 47002 108%, pásmo modulace 30-100%. Ekvitermní režim, autodiagnostické funkce, ochranné funkce.  Třída NOx=5. rozměry VxŠxH: 1110x450x445 mm hmotnost: 138kg+hmotnost vody v kotli. Kotle jsou vybavené řídící jednotkou LMS.Ele: P=2x250W, 2x230V, 2x(150+50kg), Přípojka plyn:1"
Přípojka vyt:2x2", Přípojka kondenzát:1/2"mm		ks		2.0		– 0		2.000		248,047		496,093		vlastní

		2,300.		A.1.4.4.3.1_002		731-02		Modul pro řízení kaskády kotlů včetně kabeláže a konektorů				ks		1.0		– 0		1.000		5,482		5,482		vlastní

		2,301.		A.1.4.4.3.1_003		731-03		Čerpadlová skupina vč. filtru, uzavíracích armatur, vypouštěcích armatur, zpětné klapky s pružinou. - Čerpadlo ele: P=140W, I=1,15A, 230V				ks		2.0		– 0		2.000		41,161		82,323		vlastní

		2,302.		A.1.4.4.3.1_004		731-04		Venkovní teplotní čidlo				ks		1.0		– 0		1.000		674		674		vlastní

		2,303.		A.1.4.4.3.1_005		731-05		Kabeláž včetně protrubkování a drobného montážního materiálu, včetně zapojení				bm		50.0		– 0		50.000		270		13,481		vlastní

		2,304.		A.1.4.4.3.1_006		731-06		Hzs - oživení  kotlů  autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti a nastavení základních - parametrů, předpoklad 16 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		7,190		7,190		vlastní

		2,305.		A.1.4.4.3.1_007		731-07		Pružné uložení zdroje tepla - antivibrační rohože				ks		2.0		– 0		2.000		2,157		4,314		vlastní

		2,306.		A.1.4.4.3.1_008		731-08		Ponorné teplotní čidlo				kus		2.0		– 0		2.000		530		1,060		vlastní

		2,307.		A.1.4.4.3.1_009		731-09		Komunikační modul pro napojení na nadřazený systémy řízení budov 0-10V. Včetně propojovacích kabelů.				kus		2.0		– 0		2.000		17,974		35,949		vlastní

		2,308.		A.1.4.4.3.1_010		731-10		Komunikační modul Modbus				ks		2.0		– 0		2.000		17,525		35,050		vlastní

		2,309.		A.1.4.4.3.1_011		731-11		Tlaková expanzní nádoba 50l, 6bar				kus		2.0		– 0		2.000		5,842		11,683		vlastní

		2,310.		A.1.4.4.3.1_012		731-12		Připojovací příslušenství vč. tepelné izolace				kus		2.0		– 0		2.000		3,595		7,190		vlastní

		2,311.		A.1.4.4.3.1_013		731-13		Neutralizační jednotka s držáky pro zabudování do kotle do 500 kW.				kus		2.0		– 0		2.000		5,190		10,380		vlastní

		2,312.		A.1.4.4.3.1_014		731-14		Čerpadlo kondenzátu s kabeláží s připojovacími konektory, obsahuje: - Nádobu kondenzátu s krytem a - nástěnným držákem - Beznapěťový výstup alarmu - Hadici z PVC průměru 10 mm, délky 6m - Zpětnou / klapku - Adaptér pro přívod kondenzátu, čidlo hladiny				kus		2.0		– 0		2.000		17,974		35,949		vlastní

		2,313.		A.1.4.4.3.1_015		731-14		Kouřovod s funkcí komína D150 až D175 pro kondenzační techniku, izolovaný s minerální izolací tl. 50 - mm, nerezové oplechování, včetně odolonosti na kondenzát				bm		12.0		– 0		12.000		4,988		59,855		vlastní

		2,314.		A.1.4.4.3.1_016		731-15		Patní kolenu pro napojení kouřovud včetně napojení odvodu kondenzátu				kus		2.0		– 0		2.000		5,392		10,785		vlastní

		2,315.		A.1.4.4.3.1_017		731-16		Revizní kus				kus		2.0		– 0		2.000		4,044		8,088		vlastní

		2,316.		A.1.4.4.3.1_018		731-17		Prostupka střechou pro D300 s krycím lemem				ks		2.0		– 0		2.000		6,740		13,481		vlastní

		2,317.		A.1.4.4.3.1_019		731-18		Komínová hlavice				ks		2.0		– 0		2.000		4,044		8,088		vlastní

		2,318.		A.1.4.4.3.1_020		731-19		Nerezové oplechování nad střechou				m2		4.0		– 0		4.000		1,420		5,680		vlastní

		2,319.		A.1.4.4.3.1_021		731-20		Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu D160 včetně izolace tl. 32 mm v parotěsném provedení, včetně - tvarovek do 20%				bm		12.0		– 0		12.000		3,146		37,746		vlastní

		2,320.		A.1.4.4.3.1_022		731-21		Krycí mřížka d160				ks		2.0		– 0		2.000		449		899		vlastní

		2,321.		A.1.4.4.3.1_023		731-22		Prostupka pro sání spalovacího vzduchu včetně izolovaného soklu tl. 80 mm, h=800 mm, d=160				ks		2.0		– 0		2.000		1,438		2,876		vlastní

		2,322.		A.1.4.4.3.1_024		731-23		Sací koleno d160 - oblouk 150 °včetně krycí mřížky				ks		2.0		– 0		2.000		701		1,402		vlastní

		2,323.		A.1.4.4.3.1_025		731-24		Drobný montážní materiál pro připojení sání spalovacího vzduchu				ks		1.0		– 0		1.000		4,494		4,494		vlastní

		2,324.		A.1.4.4.3.1_026		731-25		Potrubí pro odvod kondenzátu (tvrzené PVC) ŘDN 32mm				m		12.0		– 0		12.000		315		3,775		vlastní

		2,325.		A.1.4.4.3.1_027		731-26		POPISOVÁ POLOŽKA_Napojení kotle zajistí profese MaR						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,326.		A.1.4.4.3.1_028		731-27		POPISOVÁ POLOŽKA_Napojení plyn, doplňování vody, odvody kondenzátu a vpusť zajistí profese ZTI						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,327.		A.1.4.4.3.1_029		731-28		Tepelné čerpadlo vzduch/voda, GI modulem, oběhovým čerpadlem s funkcí autoadapt a ventiilátory s DC - řízením, dále s izolací kompresor a sadou proti zamrznutí,  TČ-o výkonu  52kW COP=4,13 při (A7/W35) / s ,  s plynulou regulací výkonu Scroll kompresoru a ventilátoru s možností vzdáleného přístupu a - nadřazené regulace v rozhraní 0-10V, provoz do -15°C, Zařízení je s Eurovent certifikací hodnoty:		SEER 2,9 A ESEER 4,4, COP: 3,21, SCOP w35: 4,01, při chladivu R410A Ele 400V, I provozní=29,5A; Imax=46,1A.Příkon při A-15W40 P=22,25 kW; R410a-16,2kg, min. množství vody a aktivním okruhu: 180 l, Rozměry 1198x1198x1741mm(1906 u tiché verze), provozní hmotnost: 462kg. Zařízení je vybaveno inverterovou technologií a je využitelné i pro chlazení.  Hladina akustického výkonu: 75,6dB.		ks		4.0		– 0		4.000		538,333		2,153,333		vlastní

		2,328.		A.1.4.4.3.1_030		731-29		Antivibrační podložky pro TČ				ks		24.0		– 0		24.000		557		13,373		vlastní

		2,329.		A.1.4.4.3.1_031		731-30		Teplotní čidlo				ks		8.0		– 0		8.000		494		3,954		vlastní

		2,330.		A.1.4.4.3.1_032		731-31		Regulátor Hi-T				ks		1.0		– 0		1.000		9,796		9,796		vlastní

		2,331.		A.1.4.4.3.1_033		731-32		Uvedení do provozu				ks		4.0		– 0		4.000		7,639		30,556		vlastní

		2,332.		A.1.4.4.3.1_034		731-33		Odlučovač kalu pro průtok tepelného čerpadla				ks		4.0		– 0		4.000		8,845		35,381		vlastní

		2,333.		A.1.4.4.3.1_035		731-34		Sada pro odvod kondenzátu				kus		4.0		– 0		4.000		4,494		17,974		vlastní

		2,334.		A.1.4.4.3.1_036		731-35		komunikacní ModBus modul				ks		4.0		– 0		4.000		17,525		70,100		vlastní

		2,335.		A.1.4.4.3.1_037		731-36		Samoregulační topný kabel 25 W/bm-10bm včetně termostatu  - napojení a zprovoznění v rámci MaR				sada		8.0		– 0		8.000		8,987		71,898		vlastní

		2,336.		A.1.4.4.3.1_038		731-37		OCK rámeček pro upevnění antivibračních podložek				ks		4.0		– 0		4.000		989		3,954		vlastní

		2,337.		A.1.4.4.3.1_039		731-38		Dodávka vlastního řízení TČ - kabeláže a zapojení				ks		4.0		– 0		4.000		17,974		71,898		vlastní

		2,338.		A.1.4.4.3.1_040		731-39		Vedení  komunikace				ks		4.0		– 0		4.000		8,987		35,949		vlastní

		2,339.		A.1.4.4.3.1_041		731-40		Hydraulické připojení k otopné soustavě				ks		4.0		– 0		4.000		5,392		21,569		vlastní

		2,340.		A.1.4.4.3.1_042		731-41		Hzs - oživení TČ autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti a nastavení základních parametrů, - předpoklad 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		10,785		10,785		vlastní

		2,341.		A.1.4.4.3.1_043		731-42		Kompletní montáž zdrojů				soubor		1.0		– 0		1.000		89,872		89,872		vlastní

								A.1.4.4.04: Strojovny														1,326,595

								A.1.4.4.4.01: Strojovny														1,326,595

		2,342.		A.1.4.4.4.1_001		732-01		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				soubor		68.0		– 0		68.000		139		9,473		vlastní

		2,343.		A.1.4.4.4.1_002		732-02		Montáž čerpadel oběhových, DN25				soubor		4.0		– 0		4.000		315		1,258		vlastní

		2,344.		A.1.4.4.4.1_003		732-03		Montáž čerpadel oběhových, do DN50				soubor		11.0		– 0		11.000		351		3,856		vlastní

		2,345.		A.1.4.4.4.1_004		732-04		Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, použitelný s  vodoměrem				soubor		1.0		– 0		1.000		13,546		13,546		vlastní

		2,346.		A.1.4.4.4.1_005		732-05		Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením, výkon 3,5m3/h. Použití pro technologické procesy, - soustavy topení/chlazení, zaškolení, uvedení do provozu včetně napojujících hadic a připojujících / armatur, včetně bypass armatur, včetně nádoby				soubor		1.0		– 0		1.000		39,094		39,094		vlastní

		2,347.		A.1.4.4.4.1_006		732-06		Tabletová sůl 25kg, pro regeneraci duplexní změkčovací stanice				kus		4.0		– 0		4.000		975		3,900		vlastní

		2,348.		A.1.4.4.4.1_007		732-07		Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž zařízení.				ks		1.0		– 0		1.000		3,199		3,199		vlastní

		2,349.		A.1.4.4.4.1_008		732-08		Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31.				ks		1.0		– 0		1.000		6,740		6,740		vlastní

		2,350.		A.1.4.4.4.1_009		732-09		Dávkovací zařízení chemikálií, DN připojení 3/4" s plastovou nádržkou 20l propojenou na potrubní - systém				soubor		1.0		– 0		1.000		25,614		25,614		vlastní

		2,351.		A.1.4.4.4.1_010		732-10		Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu				soubor		1.0		– 0		1.000		5,527		5,527		vlastní

		2,352.		A.1.4.4.4.1_011		732-11		Podtlakové odplyňovací zařízení s integr.doplňováním P=1,0kw 230v, max.teplota 70°c včetně propojení - a servisních armatur. zaškolení, uvedení do provozu, výkon doplňování 0,55 m3/h				soubor		1.0		– 0		1.000		183,788		183,788		vlastní

		2,353.		A.1.4.4.4.1_012		732-12		Expanzní nádoba 6bar, 35 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně - izolačního pouzdra				ks		5.0		– 0		5.000		2,450		12,250		vlastní

		2,354.		A.1.4.4.4.1_013		732-13		Expanzní nádoba 6bar, 400 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, - včetně izolačního pouzdra				ks		1.0		– 0		1.000		17,153		17,153		vlastní

		2,355.		A.1.4.4.4.1_014		732-14		Servisní armatura MK 3/4"				ks		2.0		– 0		2.000		701		1,402		vlastní

		2,356.		A.1.4.4.4.1_015		732-15		Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu				soubor		1.0		– 0		1.000		10,785		10,785		vlastní

		2,357.		A.1.4.4.4.1_016		732-16		Provozní chemikálie pro úpravu vody 
Tabletová sůl 3x25kg; Inhibitor koroze a korekce pH v systému - ÚT (25kg); Inhibitor pro odkysličení vody pro systémy ÚT (15kg); Inhibitor koroze a korekce pH				soubor		1.0		– 0		1.000		5,392		5,392		vlastní

		2,358.		A.1.4.4.4.1_017		732-17		Úprava povrchu oboustraným žárovým zinkováním pozink na AKU nádobu				ks		2.0		– 0		2.000		28,849		57,698		vlastní

		2,359.		A.1.4.4.4.1_018		732-18		Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, připojení 4xDN125, průtok 30m3/h, průměr d150mm, včetně - návarku odvzušnění, návarku na čidlo teploty, v samostojícícm provedení, včetně vypouštění a tepelné / izolace				ks		1.0		– 0		1.000		13,840		13,840		vlastní

		2,360.		A.1.4.4.4.1_019		732-19		Akumulační zásobník z uhlíkové oceli pro akumulaci topné vody. Objem nádoby 2000L/6bar, Průměr - 1380mm, výška 2122mm.Příruby: 2xDN50, 6xDN65, Návarky na T+P G1/2", Souč.AOV15+KK15, VK40, návarek / pro pojistný ventil. Atypická hrdla a jejich umístění, včetně příslušenství dle výkresu schema				ks		1.0		– 0		1.000		86,726		86,726		vlastní

		2,361.		A.1.4.4.4.1_020		732-20		zásobník TUV 300l, 2-výměníky, čistící a rev.otvor. Topná plocha horní-0,85m2, - dolní-1,45m2
Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií
Rozměry: Ř700mm, v=1334mm, 106kg				kus		1.0		– 0		1.000		36,670		36,670		vlastní

		2,362.		A.1.4.4.4.1_021		732-21		Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií TUV 300l				kus		1.0		– 0		1.000		9,167		9,167		vlastní

		2,363.		A.1.4.4.4.1_022		732-22		zásobník TUV pro předehřev 1000l, 1-výměník  9,2m2, čistící a rev.otvor. 
Tep.izolace-měkčená PU - pěna krytá folií.
Rozměry: Ř1090mm, v=2083mm, 335kg				kus		1.0		– 0		1.000		90,321		90,321		vlastní

		2,364.		A.1.4.4.4.1_023		732-23		POPISOVÁ POLOŽKA_Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií TUV 300l				kus												vlastní

		2,365.		A.1.4.4.4.1_024		732-24		Elektrická patrona vč. termostatu, 6kW, 400V				kus		1.0		– 0		1.000		6,695		6,695		vlastní

		2,366.		A.1.4.4.4.1_025		732-25		Navařovací příruby DN125				ks		11.0		– 0		11.000		467		5,141		vlastní

		2,367.		A.1.4.4.4.1_026		732-26		Navařovací příruby DN80				ks		4.0		– 0		4.000		431		1,726		vlastní

		2,368.		A.1.4.4.4.1_027		732-27		Navařovací příruby DN65				ks		8.0		– 0		8.000		349		2,790		vlastní

		2,369.		A.1.4.4.4.1_028		732-28		Navařovací příruby do DN50				ks		15.0		– 0		15.000		228		3,424		vlastní

		2,370.		A.1.4.4.4.1_029		732-29		Rozdělovač DN200, vstup DN125, 3 větvě DN80, 1 větev D100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí - ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		13,031		13,031		vlastní

		2,371.		A.1.4.4.4.1_030		732-30		Sběrač DN200, vstup DN125, 3 větvě DN80, 1 větev D100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí - ventily DN25, návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		13,031		13,031		vlastní

		2,372.		A.1.4.4.4.1_031		732-31		Stojan rozdělovače a sběrače				kus		4.0		– 0		4.000		1,600		6,399		vlastní

		2,373.		A.1.4.4.4.1_032		732-32		Rozdělovač DN150, vstup DN80 - příruba, 4 větvě DN50 - závit vnější,  součástí vypouštěcí ventily - DN25, návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		11,773		11,773		vlastní

		2,374.		A.1.4.4.4.1_033		732-33		Sběrač DN150, vstup DN80 - příruba, 4 větvě DN50 - závit vnější,  součástí vypouštěcí ventily DN25, - návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		11,773		11,773		vlastní

		2,375.		A.1.4.4.4.1_034		732-34		Stojan rozdělovače a sběrače				kus		4.0		– 0		4.000		1,600		6,399		vlastní

		2,376.		A.1.4.4.4.1_035		732-35		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN40,
rozsah výšky 0,5-8m, Max. provozní tlak: - PN10, do průtoku 6,5-10m3/h potřebných 8m3/h, P=0,305kW, I=1,33A; U=230V. 
Čerpadlo bez / izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstatní křivku s pokynem chodu od - TČ, s monitoringem chod/porucha zestrany  MaR, MaR dále řeší napojení do TČ,		protipřírub/protišroubení.		kus		4.0		– 0		4.000		38,447		153,789		vlastní

		2,377.		A.1.4.4.4.1_036		732-36		Čerp.s el.regulací DN32 1,57m3/h, H=3m P=26W;0,24A ;230V napojeno na záložní bateriový zdroj o - trvalém výkonu 500W. Napojení v řešení MaR				kus		1.0		– 0		1.000		31,815		31,815		vlastní

		2,378.		A.1.4.4.4.1_037		732-37		Bateriový zdroj 60W - 20h, hmotnost 32 kg, včetně baterie, včetně automatického provozu se studeným - stratem včetně autodiagnostiky prevence poruch, zapojení profese MaR				kus		1.0		– 0		1.000		22,019		22,019		vlastní

		2,379.		A.1.4.4.4.1_038		732-38		Čerp.s el.regulací DN25/1-8; 3,5m3/h, H=3m; P=80W, 0,7A, 230V; Čerpadlo bez izolace-izolace řešena - samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené vestavěným / display, napojením na MaR, protipřírub/protišroubení. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení na - ethernet.				kus		4.0		– 0		4.000		18,963		75,852		vlastní

		2,380.		A.1.4.4.4.1_039		732-39		Čerp.s el.regulací DN50/PN 19,6m3/h, H=4m; P=140W;1,15A ;230V; Čerpadlo řízené na delta T - 0-10V v - části MaR, vybavené modulem 0-10V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s / možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené vestavěným display, napojením na MaR, - protipřírub/protišroubení. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení na ethernet. Jedno z čerpadel		bude nenamontovaná rezerva.		kus		4.0		– 0		4.000		43,588		174,352		vlastní

		2,381.		A.1.4.4.4.1_040		732-40		Čerp.s el.regulací DN50/PN 18,22m3/h, H=4m; P=140W;1,15A ;230V; Čerpadlo řízené na delta T - 0-10V v - části MaR, vybavené modulem 0-10V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s / možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené vestavěným display, napojením na MaR, - protipřírub/protišroubení. Čerpadlo s modulem umožňujícím napojení na ethernet.				kus		2.0		– 0		2.000		43,588		87,176		vlastní

		2,382.		A.1.4.4.4.1_041		732-41		El. přímotopný panel: Příkon = 2000W včetně vlastního termostati				kus		2.0		– 0		2.000		6,381		12,762		vlastní

		2,383.		A.1.4.4.4.1_042		732-42		Gumové antivibrační podložky				kus		4.0		– 0		4.000		1,078		4,314		vlastní

		2,384.		A.1.4.4.4.1_043		732-43		Kompletní montáž strojoven				soubor		1.0		– 0		1.000		44,936		44,936		vlastní

								A.1.4.4.05: Rozvod potrubí														3,203,829

								A.1.4.4.5.01: Potrubí v podlaze nebo ve stěně														597,558

		2,385.		A.1.4.4.5.1_001		733-01		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 15x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		886.4		– 0		886.400		288		254,920		vlastní

		2,386.		A.1.4.4.5.1_002		733-02		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 18x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		390.4		– 0		390.400		321		125,257		vlastní

		2,387.		A.1.4.4.5.1_003		733-03		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 22x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		383.7		– 0		383.700		374		143,453		vlastní

		2,388.		A.1.4.4.5.1_004		733-04		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		113.0		– 0		113.000		610		68,956		vlastní

		2,389.		A.1.4.4.5.1_005		733-05		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 35x1,5, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		6.0		– 0		6.000		829		4,972		vlastní

								A.1.4.4.5.02: Potrubí pod stropem a ve strojovně														2,606,271

		2,390.		A.1.4.4.5.2_001		733-06		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 15x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		42.9		– 0		42.900		288		12,338		vlastní

		2,391.		A.1.4.4.5.2_002		733-07		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 18x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		216.8		– 0		216.800		321		69,559		vlastní

		2,392.		A.1.4.4.5.2_003		733-08		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 22x1, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		315.6		– 0		315.600		374		117,993		vlastní

		2,393.		A.1.4.4.5.2_004		733-09		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		446.8		– 0		446.800		610		272,651		vlastní

		2,394.		A.1.4.4.5.2_005		733-10		Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 35x1,5, včetně lisovaných případně pájených - tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po / 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku.				m		496.0		– 0		496.000		829		410,995		vlastní

		2,395.		A.1.4.4.5.2_006		733-11		Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 25 – 31,8mm síla stěny 2,6mm. Potrubí přípojky bude - provedeno jako předizolované izolovaný kluzným dvouplášťovým systémem. Médiovodná trubka je kluzně / uložena v izolaci z minerální vlny. Potrubí je včetně tvarovek a spojek.				m		24.0		– 0		24.000		327		7,851		vlastní

		2,396.		A.1.4.4.5.2_007		733-12		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů				m		32.0		– 0		32.000		407		13,028		vlastní

		2,397.		A.1.4.4.5.2_008		733-13		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů				m		392.8		– 0		392.800		464		182,157		vlastní

		2,398.		A.1.4.4.5.2_009		733-14		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů				m		266.2		– 0		266.200		563		149,764		vlastní

		2,399.		A.1.4.4.5.2_010		733-15		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů				m		484.9		– 0		484.900		672		325,970		vlastní

		2,400.		A.1.4.4.5.2_011		733-16		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů				m		215.8		– 0		215.800		824		177,846		vlastní

		2,401.		A.1.4.4.5.2_012		733-17		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 100 (DN 109) včetně tvarovek a přechodů				m		76.2		– 0		76.200		989		75,331		vlastní

		2,402.		A.1.4.4.5.2_013		733-18		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 125 (DN 133) včetně tvarovek a přechodů				m		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,403.		A.1.4.4.5.2_014		733-19		Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně)				m		4,012.6		– 0		4,012.600		9		36,062		vlastní

		2,404.		A.1.4.4.5.2_015		733-20		Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 80				m		776.9		– 0		776.900		13		10,473		vlastní

		2,405.		A.1.4.4.5.2_016		733-21		Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost - dle projektu PBŘ				kus		44.0		– 0		44.000		584		25,703		vlastní

		2,406.		A.1.4.4.5.2_017		733-22		Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost - dle projektu PBŘ				kus		88.0		– 0		88.000		647		56,943		vlastní

		2,407.		A.1.4.4.5.2_018		733-23		Požární ucpávka prostupu potrubí do DN125, stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost - dle projektu PBŘ				kus		12.0		– 0		12.000		1,123		13,481		vlastní

		2,408.		A.1.4.4.5.2_019		733-24		Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 vč.zapravení				kus		44.0		– 0		44.000		180		7,909		vlastní

		2,409.		A.1.4.4.5.2_020		733-25		Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 vč.zapravení				kus		88.0		– 0		88.000		225		19,772		vlastní

		2,410.		A.1.4.4.5.2_021		733-26		Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN125 vč.zapravení				kus		12.0		– 0		12.000		270		3,235		vlastní

		2,411.		A.1.4.4.5.2_022		733-27		Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm				kus		44.0		– 0		44.000		989		43,498		vlastní

		2,412.		A.1.4.4.5.2_023		733-28		Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm				kus		88.0		– 0		88.000		1,096		96,487		vlastní

		2,413.		A.1.4.4.5.2_024		733-29		Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm				kus		12.0		– 0		12.000		1,528		18,334		vlastní

		2,414.		A.1.4.4.5.2_025		733-30		Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 
bez koncového zapravení				bm		160.0		– 0		160.000		72		11,504		vlastní

		2,415.		A.1.4.4.5.2_026		733-31		Hzs - zednické výpomoci, předpoklad 36 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,416.		A.1.4.4.5.2_027		733-32		Kompletní montáž rozvodů potrubí				soubor		1.0		– 0		1.000		438,400		438,400		vlastní

								A.1.4.4.06: Armatury														1,552,322

								A.1.4.4.6.01: Armatury														706,622

		2,417.		A.1.4.4.6.1_001		734-01		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek				kus		6.0		– 0		6.000		205		1,229		vlastní

		2,418.		A.1.4.4.6.1_002		734-02		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek				kus		10.0		– 0		10.000		297		2,975		vlastní

		2,419.		A.1.4.4.6.1_003		734-03		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek				kus		18.0		– 0		18.000		429		7,716		vlastní

		2,420.		A.1.4.4.6.1_004		734-04		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek				kus		14.0		– 0		14.000		588		8,229		vlastní

		2,421.		A.1.4.4.6.1_005		734-05		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek				kus		22.0		– 0		22.000		851		18,724		vlastní

		2,422.		A.1.4.4.6.1_006		734-06		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek				kus		28.0		– 0		28.000		1,249		34,978		vlastní

		2,423.		A.1.4.4.6.1_007		734-07		Mezipřírubová klapka DN 50 včetně protipřírub				kus		2.0		– 0		2.000		1,183		2,365		vlastní

		2,424.		A.1.4.4.6.1_008		734-08		Mezipřírubová klapka DN 65 včetně protipřírub				kus		14.0		– 0		14.000		1,273		17,829		vlastní

		2,425.		A.1.4.4.6.1_009		734-09		Mezipřírubová klapka DN 80 včetně protipřírub				kus		14.0		– 0		14.000		1,376		19,263		vlastní

		2,426.		A.1.4.4.6.1_010		734-10		Mezipřírubová klapka DN 100 včetně protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		1,584		6,338		vlastní

		2,427.		A.1.4.4.6.1_011		734-11		Mezipřírubová klapka DN 125 včetně protipřírub				kus		10.0		– 0		10.000		2,059		20,590		vlastní

		2,428.		A.1.4.4.6.1_012		734-12		Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16				kus		20.0		– 0		20.000		175		3,505		vlastní

		2,429.		A.1.4.4.6.1_013		734-13		Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16				kus		4.0		– 0		4.000		198		791		vlastní

		2,430.		A.1.4.4.6.1_014		734-14		Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 40, PN 16				kus		1.0		– 0		1.000		467		467		vlastní

		2,431.		A.1.4.4.6.1_015		734-15		Klapka zpětná, závitová DN50, včetně protišroubení 2ks				kus		4.0		– 0		4.000		1,087		4,350		vlastní

		2,432.		A.1.4.4.6.1_016		734-16		Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN65vč. 2ks protipřírub				kus		3.0		– 0		3.000		1,381		4,144		vlastní

		2,433.		A.1.4.4.6.1_017		734-17		Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN80vč. 2ks protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		1,453		1,453		vlastní

		2,434.		A.1.4.4.6.1_018		734-18		Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do DN100vč. 2ks protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		1,785		1,785		vlastní

		2,435.		A.1.4.4.6.1_019		734-19		Nerezový osový kompenzátor do potrubí, do DN32 včetně, vč.2ks protipřírub				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,436.		A.1.4.4.6.1_020		734-20		Nerezový osový kompenzátor do potrubí, do DN50 včetně, vč.2ks protipřírub				kus		2.0		– 0		2.000		2,092		4,184		vlastní

		2,437.		A.1.4.4.6.1_021		734-21		Nerezový osový kompenzátor do potrubí, do DN65 včetně, vč.2ks protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		2,248		8,991		vlastní

		2,438.		A.1.4.4.6.1_022		734-22		Nerezový osový kompenzátor do potrubí, do DN100 včetně, vč.2ks protipřírub				kus		2.0		– 0		2.000		3,220		6,440		vlastní

		2,439.		A.1.4.4.6.1_023		734-23		Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení				kus		1.0		– 0		1.000		326		326		vlastní

		2,440.		A.1.4.4.6.1_024		734-24		Filtr závitový, vnitřní záv., do DN40, PN 16, včetně protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		680		2,721		vlastní

		2,441.		A.1.4.4.6.1_025		734-25		Filtr závitový, vnitřní záv., do DN50, PN 16, včetně protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		1,060		4,242		vlastní

		2,442.		A.1.4.4.6.1_026		734-26		Filtr přírubový, do DN65 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub				kus		3.0		– 0		3.000		2,694		8,083		vlastní

		2,443.		A.1.4.4.6.1_027		734-27		Filtr přírubový, do DN80 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		3,228		3,228		vlastní

		2,444.		A.1.4.4.6.1_028		734-28		Filtr přírubový, do DN100 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		4,077		4,077		vlastní

		2,445.		A.1.4.4.6.1_029		734-29		Filtr přírubový, do DN125 s nav.přírub včetně 2ks protipřírub				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,446.		A.1.4.4.6.1_030		734-30		Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C				kus		38.0		– 0		38.000		490		18,612		vlastní

		2,447.		A.1.4.4.6.1_031		734-31		Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -o50 - 63 mm včetně zpětné klapky				kus		32.0		– 0		32.000		1,573		50,328		vlastní

		2,448.		A.1.4.4.6.1_032		734-32		Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm				kus		12.0		– 0		12.000		1,735		20,814		vlastní

		2,449.		A.1.4.4.6.1_033		734-33		Pojistná soustava  včetně rozdělovače,  manometru, odvzušňovacího ventilu 500kPa				kus		1.0		– 0		1.000		854		854		vlastní

		2,450.		A.1.4.4.6.1_034		734-34		Pojistná soustava  včetně rozdělovače,  manometru, odvzušňovacího ventilu 350kPa				kus		3.0		– 0		3.000		584		1,753		vlastní

		2,451.		A.1.4.4.6.1_035		734-35		Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15				kus		86.0		– 0		86.000		189		16,231		vlastní

		2,452.		A.1.4.4.6.1_036		734-36		Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky do DN25 vč.kohoutu kul.do DN25				kus		2.0		– 0		2.000		288		575		vlastní

		2,453.		A.1.4.4.6.1_037		734-37		Odvzdušňovací nádoba DN80, včetny vypouštěcího KK15, potrubí a izolace				sada		12.0		– 0		12.000		521		6,255		vlastní

		2,454.		A.1.4.4.6.1_038		734-38		Návarky včetně jímky, pro vstupy MaR				kus		42.0		– 0		42.000		135		5,662		vlastní

		2,455.		A.1.4.4.6.1_039		734-39		Návarky pro teploměry a tlakoměry				kus		70.0		– 0		70.000		135		9,437		vlastní

		2,456.		A.1.4.4.6.1_040		734-40		Vnější vsuvky  a přechody do DN 50				ks		228.0		– 0		228.000		70		15,983		vlastní

		2,457.		A.1.4.4.6.1_041		734-41		Těšsnící materiál - těsnící vlákno polyamidové  i v kvalitě i pros styk s pitnou vodou - délka 150 m				ks		20.0		– 0		20.000		261		5,213		vlastní

		2,458.		A.1.4.4.6.1_042		734-42		Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		2,702		10,810		vlastní

		2,459.		A.1.4.4.6.1_043		734-43		Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení				kus		1.0		– 0		1.000		3,052		3,052		vlastní

		2,460.		A.1.4.4.6.1_044		734-44		Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení				kus		5.0		– 0		5.000		3,676		18,379		vlastní

		2,461.		A.1.4.4.6.1_045		734-45		Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení				kus		8.0		– 0		8.000		4,361		34,885		vlastní

		2,462.		A.1.4.4.6.1_046		734-46		Smyčkový regulační ventil do DN50, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do - Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		5,667		22,669		vlastní

		2,463.		A.1.4.4.6.1_047		734-47		Smyčkový regulační ventil do DN65, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do - Kvs=98m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		13,304		13,304		vlastní

		2,464.		A.1.4.4.6.1_048		734-48		Smyčkový regulační ventil do DN100, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. - Do Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		25,543		25,543		vlastní

		2,465.		A.1.4.4.6.1_049		734-49		3-cestná směšovací klapka DN80, Kvs=150m3/h, dp=12kPa včetně servopohonu 0-10V 24V
MaR: Poloha bude - řízen na základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní křivce. Včetně protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		14,829		14,829		vlastní

		2,466.		A.1.4.4.6.1_050		734-50		3-cestný ventil DN50, VYTÁPĚNÍ, těsný, Kvs=40m3/h, vč. Pohonu: 0-10V, 24V včteně protišroubení				kus		1.0		– 0		1.000		13,470		13,470		vlastní

		2,467.		A.1.4.4.6.1_051		734-51		2-cestný ventil DN20, VYTÁPĚNÍ, těsný, Pohon: ON/OFF, 24V včteně protišroubení				kus		1.0		– 0		1.000		9,167		9,167		vlastní

		2,468.		A.1.4.4.6.1_052		734-52		2-cestný ventil DN40, VYTÁPĚNÍ, těsný, Pohon: ON/OFF, 24V včteně protišroubení				kus		3.0		– 0		3.000		12,942		38,825		vlastní

		2,469.		A.1.4.4.6.1_053		734-53		2-cestný ventil DN65, VYTÁPĚNÍ, těsný, přírubový Kvs=63m3/h, Pohon: ON/OFF, 24V včteně protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		14,200		56,799		vlastní

		2,470.		A.1.4.4.6.1_054		734-54		Měřič tepla DN15, qp=0,6m3/h, PN25, Přírubový, Vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro - měření a protipřírub pro instalaci				kus		3.0		– 0		3.000		7,999		23,996		vlastní

		2,471.		A.1.4.4.6.1_055		734-55		Měřič tepla DN65, jmenovitý průtok qp=25m3/h, maximální průtok 50m3/h, stavební délka 300mm, - přírubové napojení, Vzdálené odečty, M-bus modul G4, včetně jímek pro měření s protipřírub pro / instalaci				kus		2.0		– 0		2.000		35,077		70,154		vlastní

								A.1.4.4.6.02: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (1,8 až 2,0 kW) - 2x komplet														49,793

		2,472.		A.1.4.4.6.2_001		734-56		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN15 s elektron.regulací 0,195 - 0,217m3/h, / 2,5m Ele:20W;0,26A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností - řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		2.0		– 0		2.000		13,031		26,063		vlastní

		2,473.		A.1.4.4.6.2_002		734-57		Uzavírací kohout závitový do DN15/16				kus		8.0		– 0		8.000		207		1,654		vlastní

		2,474.		A.1.4.4.6.2_003		734-58		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		2.0		– 0		2.000		205		410		vlastní

		2,475.		A.1.4.4.6.2_004		734-59		Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		2.0		– 0		2.000		2,702		5,405		vlastní

		2,476.		A.1.4.4.6.2_005		734-60		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		2.0		– 0		2.000		204		408		vlastní

		2,477.		A.1.4.4.6.2_006		734-61		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		4.0		– 0		4.000		1,078		4,314		vlastní

		2,478.		A.1.4.4.6.2_007		734-62		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		4.0		– 0		4.000		184		737		vlastní

		2,479.		A.1.4.4.6.2_008		734-63		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		2.0		– 0		2.000		189		377		vlastní

		2,480.		A.1.4.4.6.2_009		734-64		Nátrubek varný G 3/8"				kus		8.0		– 0		8.000		67		539		vlastní

		2,481.		A.1.4.4.6.2_010		734-65		Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10				kus		4.0		– 0		4.000		1,708		6,830		vlastní

		2,482.		A.1.4.4.6.2_011		734-66		Teploměr + jímka				kus		4.0		– 0		4.000		539		2,157		vlastní

		2,483.		A.1.4.4.6.2_012		734-67		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		2.0		– 0		2.000		449		899		vlastní

								A.1.4.4.6.03: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (2,8 kW) - 1x komplet														32,981

		2,484.		A.1.4.4.6.3_001		734-68		Redukce varná do DN15/20				kus		4.0		– 0		4.000		72		288		vlastní

		2,485.		A.1.4.4.6.3_002		734-69		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25
s elektron.regulací 0,304m3/h, 2,5m / Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení - konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		1.0		– 0		1.000		14,829		14,829		vlastní

		2,486.		A.1.4.4.6.3_003		734-70		Uzavírací kohout závitový do DN20/16				kus		4.0		– 0		4.000		297		1,190		vlastní

		2,487.		A.1.4.4.6.3_004		734-71		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		5,842		5,842		vlastní

		2,488.		A.1.4.4.6.3_005		734-72		Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		1.0		– 0		1.000		2,702		2,702		vlastní

		2,489.		A.1.4.4.6.3_006		734-73		Filtr do DN20 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,490.		A.1.4.4.6.3_007		734-74		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		204		204		vlastní

		2,491.		A.1.4.4.6.3_008		734-75		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		2.0		– 0		2.000		1,078		2,157		vlastní

		2,492.		A.1.4.4.6.3_009		734-76		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		2.0		– 0		2.000		184		368		vlastní

		2,493.		A.1.4.4.6.3_010		734-77		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		1.0		– 0		1.000		189		189		vlastní

		2,494.		A.1.4.4.6.3_011		734-78		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		67		270		vlastní

		2,495.		A.1.4.4.6.3_012		734-79		Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10				kus		2.0		– 0		2.000		1,708		3,415		vlastní

		2,496.		A.1.4.4.6.3_013		734-80		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		539		1,078		vlastní

		2,497.		A.1.4.4.6.3_014		734-81		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		1.0		– 0		1.000		449		449		vlastní

								A.1.4.4.6.04: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (3,1 až 4,2 kW) - 6x komplet														197,887

		2,498.		A.1.4.4.6.4_001		734-81		Redukce varná do DN15/20				kus		24.0		– 0		24.000		72		1,726		vlastní

		2,499.		A.1.4.4.6.4_002		734-82		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25
s elektron.regulací 0,336 - 0,456 m3/h, / 2,5m Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností - řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		6.0		– 0		6.000		14,829		88,973		vlastní

		2,500.		A.1.4.4.6.4_003		734-83		Uzavírací kohout závitový do DN20/16				kus		24.0		– 0		24.000		297		7,139		vlastní

		2,501.		A.1.4.4.6.4_004		734-84		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		6.0		– 0		6.000		5,842		35,050		vlastní

		2,502.		A.1.4.4.6.4_005		734-85		Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		6.0		– 0		6.000		2,702		16,215		vlastní

		2,503.		A.1.4.4.6.4_006		734-86		Filtr do DN20 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,504.		A.1.4.4.6.4_007		734-87		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		6.0		– 0		6.000		204		1,224		vlastní

		2,505.		A.1.4.4.6.4_008		734-88		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		12.0		– 0		12.000		1,078		12,942		vlastní

		2,506.		A.1.4.4.6.4_009		734-89		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		12.0		– 0		12.000		184		2,211		vlastní

		2,507.		A.1.4.4.6.4_010		734-90		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		6.0		– 0		6.000		189		1,132		vlastní

		2,508.		A.1.4.4.6.4_011		734-91		Nátrubek varný G 3/8"				kus		24.0		– 0		24.000		67		1,618		vlastní

		2,509.		A.1.4.4.6.4_012		734-92		Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10				kus		12.0		– 0		12.000		1,708		20,491		vlastní

		2,510.		A.1.4.4.6.4_013		734-93		Teploměr + jímka				kus		12.0		– 0		12.000		539		6,471		vlastní

		2,511.		A.1.4.4.6.4_014		734-94		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		6.0		– 0		6.000		449		2,696		vlastní

								A.1.4.4.6.05: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (4,8 až 6,1 kW) - 4x komplet														131,077

		2,512.		A.1.4.4.6.5_001		734-94		Redukce varná do DN20/25				kus		16.0		– 0		16.000		72		1,150		vlastní

		2,513.		A.1.4.4.6.5_002		734-95		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25
s elektron.regulací 0,521 - 0,662 m3/h, / 3,5m Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností - řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		4.0		– 0		4.000		14,829		59,316		vlastní

		2,514.		A.1.4.4.6.5_003		734-96		Uzavírací kohout závitový do DN25/16				kus		16.0		– 0		16.000		333		5,320		vlastní

		2,515.		A.1.4.4.6.5_004		734-97		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		4.0		– 0		4.000		5,302		21,210		vlastní

		2,516.		A.1.4.4.6.5_005		734-98		Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		4.0		– 0		4.000		2,889		11,558		vlastní

		2,517.		A.1.4.4.6.5_006		734-99		Filtr do DN25 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,518.		A.1.4.4.6.5_007		734-100		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		4.0		– 0		4.000		204		816		vlastní

		2,519.		A.1.4.4.6.5_008		734-101		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		8.0		– 0		8.000		1,078		8,628		vlastní

		2,520.		A.1.4.4.6.5_009		734-102		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		8.0		– 0		8.000		184		1,474		vlastní

		2,521.		A.1.4.4.6.5_010		734-103		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		4.0		– 0		4.000		189		755		vlastní

		2,522.		A.1.4.4.6.5_011		734-104		Nátrubek varný G 3/8"				kus		16.0		– 0		16.000		67		1,078		vlastní

		2,523.		A.1.4.4.6.5_012		734-105		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		8.0		– 0		8.000		1,708		13,661		vlastní

		2,524.		A.1.4.4.6.5_013		734-106		Teploměr + jímka				kus		8.0		– 0		8.000		539		4,314		vlastní

		2,525.		A.1.4.4.6.5_014		734-107		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		4.0		– 0		4.000		449		1,797		vlastní

								A.1.4.4.6.06: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (7,7 až 9,2 kW) - 3x komplet														100,028

		2,526.		A.1.4.4.6.6_001		734-107		Redukce varná do DN20/25				kus		18.0		– 0		18.000		72		1,294		vlastní

		2,527.		A.1.4.4.6.6_002		734-108		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25
s elektron.regulací 0,836 - 0,998 m3/h, / 3,5m Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností - řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		3.0		– 0		3.000		14,829		44,487		vlastní

		2,528.		A.1.4.4.6.6_003		734-109		Uzavírací kohout závitový do DN25/16				kus		12.0		– 0		12.000		429		5,144		vlastní

		2,529.		A.1.4.4.6.6_004		734-110		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		3.0		– 0		3.000		5,213		15,638		vlastní

		2,530.		A.1.4.4.6.6_005		734-111		Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		3.0		– 0		3.000		2,889		8,668		vlastní

		2,531.		A.1.4.4.6.6_006		734-112		Filtr do DN25 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,532.		A.1.4.4.6.6_007		734-113		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		3.0		– 0		3.000		204		612		vlastní

		2,533.		A.1.4.4.6.6_008		734-114		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		6.0		– 0		6.000		1,078		6,471		vlastní

		2,534.		A.1.4.4.6.6_009		734-115		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		6.0		– 0		6.000		184		1,105		vlastní

		2,535.		A.1.4.4.6.6_010		734-116		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		3.0		– 0		3.000		189		566		vlastní

		2,536.		A.1.4.4.6.6_011		734-117		Nátrubek varný G 3/8"				kus		18.0		– 0		18.000		67		1,213		vlastní

		2,537.		A.1.4.4.6.6_012		734-118		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		6.0		– 0		6.000		1,708		10,245		vlastní

		2,538.		A.1.4.4.6.6_013		734-119		Teploměr + jímka				kus		6.0		– 0		6.000		539		3,235		vlastní

		2,539.		A.1.4.4.6.6_014		734-120		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		3.0		– 0		3.000		449		1,348		vlastní

								A.1.4.4.6.07: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (17,1kW) - 1x komplet														36,972

		2,540.		A.1.4.4.6.7_001		734-121		Redukce varná do DN25/32				kus		4.0		– 0		4.000		72		288		vlastní

		2,541.		A.1.4.4.6.7_002		734-122		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací 1,856 m3/h, 2,5m / Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení - konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		1.0		– 0		1.000		14,829		14,829		vlastní

		2,542.		A.1.4.4.6.7_003		734-123		Uzavírací kohout závitový do DN32/16				kus		4.0		– 0		4.000		588		2,351		vlastní

		2,543.		A.1.4.4.6.7_004		734-124		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN32 (1910-4400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, - mont. ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		7,999		7,999		vlastní

		2,544.		A.1.4.4.6.7_005		734-125		Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		1.0		– 0		1.000		3,052		3,052		vlastní

		2,545.		A.1.4.4.6.7_006		734-126		Filtr do DN32 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,546.		A.1.4.4.6.7_007		734-127		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		204		204		vlastní

		2,547.		A.1.4.4.6.7_008		734-128		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		2.0		– 0		2.000		1,078		2,157		vlastní

		2,548.		A.1.4.4.6.7_009		734-129		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		2.0		– 0		2.000		184		368		vlastní

		2,549.		A.1.4.4.6.7_010		734-130		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		2.0		– 0		2.000		189		377		vlastní

		2,550.		A.1.4.4.6.7_011		734-131		Nátrubek varný G 3/8"				kus		6.0		– 0		6.000		67		404		vlastní

		2,551.		A.1.4.4.6.7_012		734-132		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		1,708		3,415		vlastní

		2,552.		A.1.4.4.6.7_013		734-133		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		539		1,078		vlastní

		2,553.		A.1.4.4.6.7_014		734-134		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		1.0		– 0		1.000		449		449		vlastní

								A.1.4.4.6.08: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: (23,7 kW) - 1x komplet														38,953

		2,554.		A.1.4.4.6.8_001		734-135		Redukce varná do DN40/25				kus		4.0		– 0		4.000		72		288		vlastní

		2,555.		A.1.4.4.6.8_002		734-136		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací 2,572m3/h, 2,5m / Ele:80W;0,66A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení - konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		1.0		– 0		1.000		14,829		14,829		vlastní

		2,556.		A.1.4.4.6.8_003		734-137		Uzavírací kohout závitový do DN32/16				kus		4.0		– 0		4.000		588		2,351		vlastní

		2,557.		A.1.4.4.6.8_004		734-138		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN32 (1910-4400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, - mont. ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		7,280		7,280		vlastní

		2,558.		A.1.4.4.6.8_005		734-139		Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		1.0		– 0		1.000		5,213		5,213		vlastní

		2,559.		A.1.4.4.6.8_006		734-140		Filtr do DN40 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,560.		A.1.4.4.6.8_007		734-141		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		204		204		vlastní

		2,561.		A.1.4.4.6.8_008		734-142		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 32 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		2.0		– 0		2.000		1,348		2,696		vlastní

		2,562.		A.1.4.4.6.8_009		734-143		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		2.0		– 0		2.000		184		368		vlastní

		2,563.		A.1.4.4.6.8_010		734-144		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		2.0		– 0		2.000		189		377		vlastní

		2,564.		A.1.4.4.6.8_011		734-145		Nátrubek varný G 3/8"				kus		6.0		– 0		6.000		67		404		vlastní

		2,565.		A.1.4.4.6.8_012		734-146		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		1,708		3,415		vlastní

		2,566.		A.1.4.4.6.8_013		734-147		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		539		1,078		vlastní

		2,567.		A.1.4.4.6.8_014		734-148		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		1.0		– 0		1.000		449		449		vlastní

								A.1.4.4.6.09: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY: ( 38 kW) - 1x komplet														42,068

		2,568.		A.1.4.4.6.9_001		734-149		Redukce varná do DN25/50				kus		2.0		– 0		2.000		90		180		vlastní

		2,569.		A.1.4.4.6.9_002		734-150		Redukce varná do DN50/40				kus		4.0		– 0		4.000		90		359		vlastní

		2,570.		A.1.4.4.6.9_003		734-151		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací
4,12m3/h, 2,5m / Ele:120W;1,0A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení - konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		1.0		– 0		1.000		14,829		14,829		vlastní

		2,571.		A.1.4.4.6.9_004		734-152		Uzavírací kohout závitový do DN50/16				kus		4.0		– 0		4.000		1,249		4,997		vlastní

		2,572.		A.1.4.4.6.9_005		734-153		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN40 (3670-7560l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, - mont. ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		8,538		8,538		vlastní

		2,573.		A.1.4.4.6.9_006		734-154		Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta - 3kPa při daném průtoku				kus		1.0		– 0		1.000		4,361		4,361		vlastní

		2,574.		A.1.4.4.6.9_007		734-155		Filtr do DN50 včetně izolačního boxu				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,575.		A.1.4.4.6.9_008		734-156		Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		204		204		vlastní

		2,576.		A.1.4.4.6.9_009		734-157		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L  DN 32 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, - matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		2.0		– 0		2.000		1,348		2,696		vlastní

		2,577.		A.1.4.4.6.9_010		734-158		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		2.0		– 0		2.000		184		368		vlastní

		2,578.		A.1.4.4.6.9_011		734-159		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		1.0		– 0		1.000		189		189		vlastní

		2,579.		A.1.4.4.6.9_012		734-160		Nátrubek varný G 3/8"				kus		6.0		– 0		6.000		67		404		vlastní

		2,580.		A.1.4.4.6.9_013		734-161		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		1,708		3,415		vlastní

		2,581.		A.1.4.4.6.9_014		734-162		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		539		1,078		vlastní

		2,582.		A.1.4.4.6.9_015		734-163		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		1.0		– 0		1.000		449		449		vlastní

								A.1.4.4.6.10: REGULAČNÍ UZLY CLONY														106,437

		2,583.		A.1.4.4.6.10_001		734-163		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN32 (1910-4400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, - mont. ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		2.0		– 0		2.000		5,482		10,964		vlastní

		2,584.		A.1.4.4.6.10_002		734-164		Uzavírací kohout závitový do DN50/16				kus		4.0		– 0		4.000		1,249		4,997		vlastní

		2,585.		A.1.4.4.6.10_003		734-165		Redukce varná do DN50/40				kus		4.0		– 0		4.000		90		359		vlastní

		2,586.		A.1.4.4.6.10_004		734-166		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L  DN 32 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, - matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		4.0		– 0		4.000		1,348		5,392		vlastní

		2,587.		A.1.4.4.6.10_005		734-167		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,588.		A.1.4.4.6.10_006		734-168		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		4.0		– 0		4.000		184		737		vlastní

		2,589.		A.1.4.4.6.10_007		734-169		Nátrubek varný G 3/8"				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,590.		A.1.4.4.6.10_008		734-170		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,591.		A.1.4.4.6.10_009		734-171		Teploměr + jímka				kus		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,592.		A.1.4.4.6.10_010		734-172		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		4.0		– 0		4.000		449		1,797		vlastní

		2,593.		A.1.4.4.6.10_011		734-173		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN25 (300-2000l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		4.0		– 0		4.000		5,482		21,929		vlastní

		2,594.		A.1.4.4.6.10_012		734-174		Uzavírací kohout závitový do DN32/16				kus		8.0		– 0		8.000		588		4,702		vlastní

		2,595.		A.1.4.4.6.10_013		734-175		Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI - 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního / příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m				kpl		8.0		– 0		8.000		1,078		8,628		vlastní

		2,596.		A.1.4.4.6.10_014		734-176		Vypouštěcí kohout DN 15				kus		8.0		– 0		8.000		184		1,474		vlastní

		2,597.		A.1.4.4.6.10_015		734-177		Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12				kpl		8.0		– 0		8.000		189		1,510		vlastní

		2,598.		A.1.4.4.6.10_016		734-178		Nátrubek varný G 3/8"				kus		8.0		– 0		8.000		67		539		vlastní

		2,599.		A.1.4.4.6.10_017		734-179		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		4.0		– 0		4.000		1,708		6,830		vlastní

		2,600.		A.1.4.4.6.10_018		734-180		Teploměr + jímka				kus		4.0		– 0		4.000		539		2,157		vlastní

		2,601.		A.1.4.4.6.10_019		734-181		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kpl		8.0		– 0		8.000		449		3,595		vlastní

		2,602.		A.1.4.4.6.10_020		734-182		Ventil tlakově nezávislý/regulační do instalovaný na nejvzdálenější větve VZT jednotek - DN15 - (90-450l/h) včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu				kus		7.0		– 0		7.000		4,404		30,826		vlastní

								A.1.4.4.6.11: REGULAČNÍ UZLY PŘED ROZDĚLOVAČEM PDL VYTÁPĚNÍ														109,504

		2,603.		A.1.4.4.6.11_001		734-183		Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací 0,998m3/h, 2,5m / Ele:40W;0,44A;230V ; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení - konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.				kus		2.0		– 0		2.000		14,829		29,658		vlastní

		2,604.		A.1.4.4.6.11_002		734-184		3-Cestný směšovací ventil DN15, Kvs=4,0m3/h, vč. pohonu 0-10V, 24V				kus		2.0		– 0		2.000		4,044		8,088		vlastní

		2,605.		A.1.4.4.6.11_003		734-185		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek				kus		8.0		– 0		8.000		588		4,702		vlastní

		2,606.		A.1.4.4.6.11_004		734-186		Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení				kus		2.0		– 0		2.000		538		1,077		vlastní

		2,607.		A.1.4.4.6.11_005		734-187		Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks				kus		2.0		– 0		2.000		487		974		vlastní

		2,608.		A.1.4.4.6.11_006		734-188		Ventil tlakově nezávislý/regulační DN 20  (320-882l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření. prokabelování dodávka MaR, MaR zajistí ovládání ve vazbě k venkovní teplotě a / korekcí vůči vnitřní teplotě				kus		8.0		– 0		8.000		3,649		29,190		vlastní

		2,609.		A.1.4.4.6.11_007		734-189		Ventil tlakově nezávislý/regulační  DN25 (835-2220l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření. prokabelování dodávka MaR, MaR zajistí ovládání ve vazbě k venkovní teplotě a / korekcí vůči vnitřní teplotě				kus		4.0		– 0		4.000		4,206		16,824		vlastní

		2,610.		A.1.4.4.6.11_008		734-190		Ventil tlakově nezávislý/regulační  DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření. prokabelování dodávka MaR, MaR zajistí ovládání ve vazbě k venkovní teplotě a / korekcí vůči vnitřní teplotě				kus		3.0		– 0		3.000		3,451		10,353		vlastní

		2,611.		A.1.4.4.6.11_009		734-191		Ventil tlakově nezávislý/regulační  DN15 (36-118l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. ÚT, mont. - ÚT), včetně měření. prokabelování dodávka MaR, MaR zajistí ovládání ve vazbě k venkovní teplotě a / korekcí vůči vnitřní teplotě				kus		1.0		– 0		1.000		3,244		3,244		vlastní

		2,612.		A.1.4.4.6.11_010		734-192		Kompletní montáž souboru armatur				soubor		1.0		– 0		1.000		5,392		5,392		vlastní

								A.1.4.4.07: Otopné plochy														2,340,732

								A.1.4.4.7.01: Podlahové vytápění														1,012,886

		2,613.		A.1.4.4.7.1_001		735-01		systémová deska s izolací o tloušťce EPS 30 mm s folií, opatřena nopy ND 30-2, pro potrubí 14-17 mm, - celková výška 52 mm,  zatížitelnost 500 kg/m2				m2		958.0		– 0		958.000		355		340,085		vlastní

		2,614.		A.1.4.4.7.1_002		735-02		PE-Xa potrubí 17x2.0, 6 bar, kotouč 240 m				m		6,720.0		– 0		6,720.000		54		362,364		vlastní

		2,615.		A.1.4.4.7.1_003		735-03		obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m				m		1,098.0		– 0		1,098.000		21		22,696		vlastní

		2,616.		A.1.4.4.7.1_004		735-04		spárový profil 100x10 mm, délka 1,8 m				m		80.0		– 0		80.000		89		7,118		vlastní

		2,617.		A.1.4.4.7.1_005		735-05		chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm				ks		420.0		– 0		420.000		8		3,397		vlastní

		2,618.		A.1.4.4.7.1_006		735-06		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 1 HK				pár		4.0		– 0		4.000		1,360		5,439		vlastní

		2,619.		A.1.4.4.7.1_007		735-07		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 3 HK				pár		5.0		– 0		5.000		2,924		14,622		vlastní

		2,620.		A.1.4.4.7.1_008		735-08		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 4 HK				pár		5.0		– 0		5.000		3,674		18,370		vlastní

		2,621.		A.1.4.4.7.1_009		735-09		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK				pár		7.0		– 0		7.000		4,612		32,286		vlastní

		2,622.		A.1.4.4.7.1_010		735-10		základní sada pro modulární plastový rozdělovač				ks		14.0		– 0		14.000		983		13,765		vlastní

		2,623.		A.1.4.4.7.1_011		735-11		svěrné šroubení PE-Xa 17x2.0-G3/4 Eurokonus				ks		162.0		– 0		162.000		112		18,199		vlastní

		2,624.		A.1.4.4.7.1_012		735-12		Vario kulový ventil G1-G1 s těsněním				pár		20.0		– 0		20.000		559		11,180		vlastní

		2,625.		A.1.4.4.7.1_013		735-13		plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm				ks		162.0		– 0		162.000		31		5,096		vlastní

		2,626.		A.1.4.4.7.1_014		735-14		PE fólie 0.2 mm, 60x1.25 m				m2		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		2,627.		A.1.4.4.7.1_015		735-15		skříň rozdělovače, pod omítku UFH1, 550x760x110 mm, bílá				ks		6.0		– 0		6.000		2,746		16,479		vlastní

		2,628.		A.1.4.4.7.1_016		735-16		skříň rozdělovače, pod omítku UFH2, 700x760x110 mm, bílá				ks		5.0		– 0		5.000		3,006		15,031		vlastní

		2,629.		A.1.4.4.7.1_017		735-17		skříň rozdělovače, pod omítku UFH3, 850x760x110 mm, bílá				ks		2.0		– 0		2.000		3,086		6,172		vlastní

		2,630.		A.1.4.4.7.1_018		735-18		skříň rozdělovače, pod omítku UFH4, 1000x760x110 mm, bílá				ks		1.0		– 0		1.000		3,536		3,536		vlastní

		2,631.		A.1.4.4.7.1_019		735-19		příměs do potěrů (plastifikátor) VD 450				l		170.0		– 0		170.000		77		13,139		vlastní

		2,632.		A.1.4.4.7.1_020		735-20		termopohon Pro, 24 V, pro plastové rozdělovače				ks		81.0		– 0		81.000		886		71,777		vlastní

		2,633.		A.1.4.4.7.1_021		735-28		opěrné pouzdro pro kalibrování trubky  u násuvných spojek				ks		162.0		– 0		162.000		75		12,230		vlastní

		2,634.		A.1.4.4.7.1_022		735-29		Multi press spojka  pro napojení trubek				ks		162.0		– 0		162.000		84		13,686		vlastní

		2,635.		A.1.4.4.7.1_023		735-30		ochranná trubka  černá - vlnitá ochranná trubka				bm		160.0		– 0		160.000		18		2,876		vlastní

		2,636.		A.1.4.4.7.1_024		735-31		Nastavení průtokoměru				h		12.0		– 0		12.000		279		3,343		vlastní

								A.1.4.4.7.02: Desková otopná tělesa														640,236

		2,637.		A.1.4.4.7.2_001		735-33		deskové otopné těleso 21VK-6070 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		6.0		– 0		6.000		3,606		21,634		vlastní

		2,638.		A.1.4.4.7.2_002		735-34		deskové otopné těleso 21VK-6120 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		4.0		– 0		4.000		4,586		18,345		vlastní

		2,639.		A.1.4.4.7.2_003		735-35		deskové otopné těleso 21VK-6160 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		5.0		– 0		5.000		5,355		26,777		vlastní

		2,640.		A.1.4.4.7.2_004		735-36		deskové otopné těleso 21VK-6180 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		4.0		– 0		4.000		5,694		22,777		vlastní

		2,641.		A.1.4.4.7.2_005		735-37		deskové otopné těleso 22VK-6070 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		10.0		– 0		10.000		3,989		39,894		vlastní

		2,642.		A.1.4.4.7.2_006		735-38		deskové otopné těleso 22VK-6080 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		10.0		– 0		10.000		4,157		41,566		vlastní

		2,643.		A.1.4.4.7.2_007		735-39		deskové otopné těleso 22VK-6110 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		1.0		– 0		1.000		4,937		4,937		vlastní

		2,644.		A.1.4.4.7.2_008		735-40		deskové otopné těleso 22VK-6160 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		33.0		– 0		33.000		6,056		199,864		vlastní

		2,645.		A.1.4.4.7.2_009		735-41		deskové otopné těleso 22VK-6180 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		3.0		– 0		3.000		6,491		19,472		vlastní

		2,646.		A.1.4.4.7.2_010		735-42		deskové otopné těleso 22VK-6200 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		29.0		– 0		29.000		7,012		203,343		vlastní

		2,647.		A.1.4.4.7.2_011		735-43		deskové otopné těleso 33VK-9060 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		1.0		– 0		1.000		6,719		6,719		vlastní

		2,648.		A.1.4.4.7.2_012		735-44		deskové otopné těleso 33VK-6180 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		3.0		– 0		3.000		9,233		27,700		vlastní

		2,649.		A.1.4.4.7.2_013		735-45		deskové otopné těleso 33VK-6120 - RAL 9016 se spodním připojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže.				kus		1.0		– 0		1.000		7,210		7,210		vlastní

								A.1.4.4.7.03: Trubková otopná tělesa														14,281

		2,650.		A.1.4.4.7.3_001		735-47		trubkové otopné těleso KLC-M 1220x600 - RAL 9016 se spodním středovým připojením, včetně - příslušenství pro upevnění a montáže				kus		7.0		– 0		7.000		2,040		14,281		vlastní

								A.1.4.4.7.04: Vertikální desková otopná tělesa														119,758

		2,651.		A.1.4.4.7.4_001		735-49		svisle orientované deskové otopně těleso L.VER20-M 2000x600 - RAL 9016 se spodním středovým - připojením a prolisovanou čelní deskou  včetně příslušenství pro upevnění montáže.				kus		9.0		– 0		9.000		13,306		119,758		vlastní

								A.1.4.4.7.05: Elektrické přímotopy														46,628

		2,652.		A.1.4.4.7.5_001		735-51		Elektrický přípotop 1,5kW, 230V, včetně termostatu				kus		3.0		– 0		3.000		3,754		11,262		vlastní

		2,653.		A.1.4.4.7.5_002		735-48		Elektrický přípotop 2,0kW, 230V, včetně termostatu				kus		4.0		– 0		4.000		4,342		17,367		vlastní

		2,654.		A.1.4.4.7.5_003		735-49		trubkové přímotopné otopné těleso KLC-E 1220x600 - RAL 9016, včetně příslušenství pro upevnění a - montáže				kus		4.0		– 0		4.000		3,522		14,088		vlastní

		2,655.		A.1.4.4.7.5_004		735-50		Elektrický regulátor teploty RE10A				kus		4.0		– 0		4.000		978		3,911		vlastní

								A.1.4.4.7.06: Cirkulační vytápěcí jednotky														136,605

		2,656.		A.1.4.4.7.6_001		735-51		Elektrická vytápěcí jednotka o výkonu 8kW se 2 topnými tyčemi, topnou baterií z pozinkovaného - plechu, sekundární žaluzií Basic. 2-stupňový 3x400V elektromotor, ventilátor se širokými lopatkami				kus		4.0		– 0		4.000		31,455		125,821		vlastní

		2,657.		A.1.4.4.7.6_002		735-52		Konzola pro upevnění jednotek				kus		8.0		– 0		8.000		1,348		10,785		vlastní

								A.1.4.4.7.07: Termostatické hlavice, připojovací šroubení														370,336

		2,658.		A.1.4.4.7.7_001		735-53		Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro automatické hydraulické vyvážení - 15kPa,				kus		119.0		– 0		119.000		769		91,547		vlastní

		2,659.		A.1.4.4.7.7_002		735-54		Spodní připojovací armatura pro trubková otopná tělesa a vertikální desková otopná tělesa s - integrovaným ventilem pro automatické vyvážení - 15kPa a regulačním uzavíracím šroubením v rohovém / provedení, Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.				kus		16.0		– 0		16.000		3,090		49,437		vlastní

		2,660.		A.1.4.4.7.7_003		735-55		Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * - nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením / ventilu,  integrovaná pojistka  proti odcizení.				kus		7.0		– 0		7.000		404		2,831		vlastní

		2,661.		A.1.4.4.7.7_004		735-56		Termopohony pro otopná tělesa 24 V, před objendáním koordinovat napojení s MaR				kus		119.0		– 0		119.000		1,258		149,727		vlastní

		2,662.		A.1.4.4.7.7_005		735-57		Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací rohové šroubení   vnější závit 1/2" - x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí.				kus		119.0		– 0		119.000		459		54,650		vlastní

		2,663.		A.1.4.4.7.7_006		735-58		Spodní připojovací šroubení otopných trubkových těles a vertikálních těles: připojovací armatura - mosaz rohová, vnější  z. 1/2" x vnější závit 3/4"  pro dvoutrubkové otopné soustavy				kus		16.0		– 0		16.000		261		4,170		vlastní

		2,664.		A.1.4.4.7.7_007		735-59		Kompletní montáž otopných ploch				soubor		1.0		– 0		1.000		17,974		17,974		vlastní

								A.1.4.4.08: Konstrukce zámečnické														40,901

								A.1.4.4.8.01: Konstrukce zámečnické														40,901

		2,665.		A.1.4.4.8.1_001		767-01		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené - objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)				kg		105.0		– 0		105.000		99		10,380		vlastní

		2,666.		A.1.4.4.8.1_002		767-02		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras - (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.				kg		74.0		– 0		74.000		126		9,311		vlastní

		2,667.		A.1.4.4.8.1_003		767-03		Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulačních nádrží rozměr 250 x 250 mm				ks		12.0		– 0		12.000		270		3,235		vlastní

		2,668.		A.1.4.4.8.1_004		767-04		Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu.				soubor		1.0		– 0		1.000		17,974		17,974		vlastní

								A.1.4.4.09: Nátěry														79,658

								A.1.4.4.9.01: Nátěry														79,658

		2,669.		A.1.4.4.9.1_001		783-01		Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email				m2		20.0		– 0		20.000		58		1,168		vlastní

		2,670.		A.1.4.4.9.1_002		783-02		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email				m		715.0		– 0		715.000		40		28,916		vlastní

		2,671.		A.1.4.4.9.1_003		783-03		Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				m		776.9		– 0		776.900		64		49,573		vlastní

								A.1.4.4.10: Ostatní položky														817,368

								A.1.4.4.10.01: Ostatní položky														817,368

		2,672.		A.1.4.4.10.1_001		900-01		Jeřáb				stání		2.0		– 0		2.000		7,190		14,380		vlastní

		2,673.		A.1.4.4.10.1_002		900-02		Plošina kloubová, předpoklad 16 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		5,392		5,392		vlastní

		2,674.		A.1.4.4.10.1_003		900-03		Pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů				dní		18.0		– 0		18.000		1,078		19,412		vlastní

		2,675.		A.1.4.4.10.1_004		900-04		Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT				soubor		1.0		– 0		1.000		3,595		3,595		vlastní

		2,676.		A.1.4.4.10.1_005		900-05		Výchozí revize pro expanzní automatický systém				soubor		1.0		– 0		1.000		4,494		4,494		vlastní

		2,677.		A.1.4.4.10.1_006		900-06		Výchozí revize úpravny vody				soubor		1.0		– 0		1.000		3,595		3,595		vlastní

		2,678.		A.1.4.4.10.1_007		900-07		Výchozí revize tlakových nádob				soubor		1.0		– 0		1.000		3,595		3,595		vlastní

		2,679.		A.1.4.4.10.1_008		900-08		Výchozí revize TČ				soubor		4.0		– 0		4.000		3,595		14,380		vlastní

		2,680.		A.1.4.4.10.1_009		900-09		Výchozí revize kotlů				soubor		2.0		– 0		2.000		3,595		7,190		vlastní

		2,681.		A.1.4.4.10.1_010		900-10		Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních - ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno				ks		168.0		– 0		168.000		31		5,284		vlastní

		2,682.		A.1.4.4.10.1_011		900-11		Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - pod nohy rozdělovačů, akumulačních nádrží a - dalších zařízení. Instalována dvojitě				m2		10.0		– 0		10.000		1,708		17,076		vlastní

		2,683.		A.1.4.4.10.1_012		900-12		Vodivé pospojování				soubor		1.0		– 0		1.000		4,494		4,494		vlastní

		2,684.		A.1.4.4.10.1_013		900-13		Napuštění a odvzdušnění systému - provozního, předpoklad 20 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,685.		A.1.4.4.10.1_014		900-14		Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním), - předpoklad 26 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,686.		A.1.4.4.10.1_015		900-15		Čištění filtrů, předpoklad 12 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		4,494		4,494		vlastní

		2,687.		A.1.4.4.10.1_016		900-16		Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů, předpoklad 72 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		20,671		20,671		vlastní

		2,688.		A.1.4.4.10.1_017		900-17		Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - - v návaznosti na harmonogram stavby,předpoklad 22 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		17,974		17,974		vlastní

		2,689.		A.1.4.4.10.1_018		900-18		Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů koncových otopných prvků, součástí je měření - vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy, předpoklad 49 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		44,936		44,936		vlastní

		2,690.		A.1.4.4.10.1_019		900-19		Zkušební provoz TČ v návaznosti na bivalentní zdroj, předpoklad 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		10,785		10,785		vlastní

		2,691.		A.1.4.4.10.1_020		900-20		Měření hluku TČ, předpoklad 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,692.		A.1.4.4.10.1_021		900-23		Zpracování provozního řádu				soubor		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,693.		A.1.4.4.10.1_022		900-24		Montáž komplet vytápění včetně montážního a kotvícího materiálu				kpl		1.0		– 0		1.000		8,987		8,987		vlastní

		2,694.		A.1.4.4.10.1_023		900-25		Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, noční práce, provizorní - řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, / zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané.  Součástí položky je dále oprava - izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém.				1,0% zak		1.0		– 0		1.000		449,360		449,360		vlastní

		2,695.		A.1.4.4.10.1_024		900-26		náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100				l		180.0		– 0		180.000		674		121,327		vlastní

								A.1.4.05: Vytápění a chlazení - část chlazení														18,366,381

								A.1.4.5.01: Izolace tepelné														2,911,067

								A.1.4.5.1.01: Izolace tepelné														2,911,067

		2,696.		A.1.4.5.1.1_001		722181211RA6		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 28, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		464.4		– 0		464.400		188		87,334		vlastní

		2,697.		A.1.4.5.1.1_002		722181211RA8		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		535.2		– 0		535.200		197		105,194		vlastní

		2,698.		A.1.4.5.1.1_003		722181211RA10		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 38, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		508.8		– 0		508.800		222		112,968		vlastní

		2,699.		A.1.4.5.1.1_004		722181211RA12		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 44, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		373.2		– 0		373.200		243		90,559		vlastní

		2,700.		A.1.4.5.1.1_005		722181211RA14		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 57, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		398.4		– 0		398.400		274		109,241		vlastní

		2,701.		A.1.4.5.1.1_006		722181211RA16		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 76, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		540.0		– 0		540.000		318		171,654		vlastní

		2,702.		A.1.4.5.1.1_007		722181211RA18		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 89, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		93.24		– 0		93.240		331		30,883		vlastní

		2,703.		A.1.4.5.1.1_008		722181211RA19		Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 108, tl. 32mm, včetně tvarovek				bm		349.2		– 0		349.200		608		212,261		vlastní

		2,704.		A.1.4.5.1.1_009		722181211RA20		Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 133, tl. 32mm, včetně tvarovek				bm		201.6		– 0		201.600		608		122,542		vlastní

		2,705.		A.1.4.5.1.1_010		722181211RA21		Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 159, tl. 32mm, včetně tvarovek				bm		69.6		– 0		69.600		654		45,515		vlastní

		2,706.		A.1.4.5.1.1_011		722181211RA27		2.vrstva minerální izolace tl. 30 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur    pro - potrubí průměru 38, a první vrstvu izolace tl. 25mm, vnitřní průměr  88-89 mm				bm		56.0		– 0		56.000		233		13,045		vlastní

		2,707.		A.1.4.5.1.1_012		722181211RA30		2.vrstva minerální izolace tl. 30 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur    pro - potrubí průměru 76, a první vrstvu izolace tl. 25mm, vnitřní průměr 126-133 mm				bm		21.0		– 0		21.000		272		5,707		vlastní

		2,708.		A.1.4.5.1.1_013		722181211RA31		2.vrstva minerální izolace tl. 30 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur    pro - potrubí průměru 89, a první vrstvu izolace tl. 25mm, vnitřní průměr 139-140 mm				bm		23.0		– 0		23.000		281		6,474		vlastní

		2,709.		A.1.4.5.1.1_014		722181211RA33		2.vrstva minerální izolace tl. 80 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur    pro - potrubí průměru 133 a první vrstvu izolace tl. 32mm, vnitřní průměr 197-200mm				bm		90.0		– 0		90.000		693		62,350		vlastní

		2,710.		A.1.4.5.1.1_015		722181211RA34		2.vrstva minerální izolace tl. 80 se zadrátováním včetně tvarovek a izolací v části armatur    pro - potrubí průměru 159 a první vrstvu izolace tl. 32mm, vnitřní průměr 223-225mm				bm		10.0		– 0		10.000		1,308		13,079		vlastní

		2,711.		A.1.4.5.1.1_016		722181211RA37		Tepelná izolace rozdělovače, parotěsné izolační pouzdro tl. 32 mm.				kus		3.0		– 0		3.000		5,275		15,826		vlastní

		2,712.		A.1.4.5.1.1_017		722181211RA38		Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm				bm		740.0		– 0		740.000		25		18,854		vlastní

		2,713.		A.1.4.5.1.1_018		722181211RA81		Oplechování potrubí DN 125				m		90.0		– 0		90.000		994		89,430		vlastní

		2,714.		A.1.4.5.1.1_019		722181211RA82		Oplechování potrubí DN 150				m		10.0		– 0		10.000		1,017		10,167		vlastní

		2,715.		A.1.4.5.1.1_020		722181211RA83		Dvoužílové topné kabely se studeným koncem 18W/m, 230V				m		100.0		– 0		100.000		529		52,899		vlastní

		2,716.		A.1.4.5.1.1_021		722181211RA40		Izolační desky parotěsná (µ=min 7000)  tl.25 mm samolepící				m2		87.0		– 0		87.000		2,044		177,860		vlastní

		2,717.		A.1.4.5.1.1_022		722181211RA41		Izolační desky parotěsná (µ=min 7000)  tl.32 mm samolepící				m2		172.0		– 0		172.000		2,166		372,499		vlastní

		2,718.		A.1.4.5.1.1_023		42310110RU4		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35				ks		400.0		– 0		400.000		140		55,811		vlastní

		2,719.		A.1.4.5.1.1_024		42310110RU5		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44				ks		353.0		– 0		353.000		149		52,679		vlastní

		2,720.		A.1.4.5.1.1_025		42310110RU7		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57				ks		160.0		– 0		160.000		189		30,283		vlastní

		2,721.		A.1.4.5.1.1_026		42310110RU9		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76				ks		216.0		– 0		216.000		231		49,793		vlastní

		2,722.		A.1.4.5.1.1_027		42310110RU10		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89				ks		38.0		– 0		38.000		252		9,590		vlastní

		2,723.		A.1.4.5.1.1_028		42310110RU11		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108				ks		140.0		– 0		140.000		722		101,066		vlastní

		2,724.		A.1.4.5.1.1_029		42310110RU14		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133				ks		81.0		– 0		81.000		831		67,318		vlastní

		2,725.		A.1.4.5.1.1_030		42310110RU15		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159				ks		28.0		– 0		28.000		1,650		46,201		vlastní

		2,726.		A.1.4.5.1.1_031		24742210R		Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí				l		30.0		– 0		30.000		665		19,946		vlastní

		2,727.		A.1.4.5.1.1_032		722111222R01		Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení				kpl		1.0		– 0		1.000		552,039		552,039		vlastní

								A.1.4.5.02: Zdroj chladu														1,974,550

								A.1.4.5.2.02: Zdroj chladu														1,974,550

		2,728.		A.1.4.5.2.2_001		432-.R01		Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem o chladicím výkonu za podmínek EVP: Tin=12°C Tout=6°C, - kapalina: voda, CDS: Tin=44°C. Tout=50°C, kapalina: PG40%: min. 200 kW, příkon 55,9kW I=118A, / účinnost EER dle za podmínek EVP: Tin=12°C Tout=6°C, kapalina: voda, CDS: Tin=44°C. - Tout=50°C,kapalina: PG40%: min. 3,58
- EUROVENT certifikace
- účinnost ESEER dle EUROVENT min.		6,05
- 2 chladivové okruhy
- 4 scroll kompresory
- elektronické expanzní ventily
- chladivo R410A
- tlakovou ztrátu na výparníku ( je nízká ) – 17 kPa
- tlakovou ztrátu na kondenzátoru ( na použití PG je nízká ) – 37 kPa
- hladina akustického výkonu dle UNI EN ISO 9614-2 max. 80 dB(A)
- antivibrační podložky dodávané výrobcem
- flow switch pro výparník a kondenzátor		ks		2.0		– 0		2.000		532,528		1,065,055		vlastní

		2,729.		A.1.4.5.2.2_002		432-.R02		Opláštění jednotky - low noise				ks		2.0		– 0		2.000		30,332		60,664		vlastní

		2,730.		A.1.4.5.2.2_003		432-.R03		Komunikační karta Modbus				ks		2.0		– 0		2.000		8,987		17,974		vlastní

		2,731.		A.1.4.5.2.2_004		432-.R04		Vzduchem chlazený suchý chladič s axiálními ventilátory,k jednotce tepelný výklon za podmínek - Tok=+35°C, Tin=50°C. Tout=44°C, kapalina PG40%: min. 257 kW
- axiální EC ventilátory v nízkohlučném / provedení
- el. příkon ventilátorů max. 4,65 kW
- tlaková ztráta max. 50 kPa
- hladina akustického - výkonu dle UNI EN ISO 9614-2 max. 76 dB(A)
- regulátor otáček EC vennlátorů vč. teplotního čidla
-		rozvaděč vč. hlavního vypínače a servisních vypínačů pro každý vennlátor
- antivibrační podložky dodávané výrobcem		ks		2.0		– 0		2.000		371,953		743,906		vlastní

		2,732.		A.1.4.5.2.2_005		432-.R05		První start, asistence při skládání a uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy (max. 3 - návštěvy)				ks		1.0		– 0		1.000		24,265		24,265		vlastní

		2,733.		A.1.4.5.2.2_006		432-.R06		Kompletní montáž strojovny				soubor		1.0		– 0		1.000		44,487		44,487		vlastní

		2,734.		A.1.4.5.2.2_007		911      T00		Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči - ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací; předpoklad 50 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		18,199		18,199		vlastní

								A.1.4.5.03: Strojovny														1,290,510

								A.1.4.5.3.03: Strojovny														1,290,510

		2,735.		A.1.4.5.3.3_001		732-r01		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				soubor		40.0		– 0		40.000		127		5,096		vlastní

		2,736.		A.1.4.5.3.3_002		732-r02		Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, použitelný s  vodoměrem				soubor		1.0		– 0		1.000		7,864		7,864		vlastní

		2,737.		A.1.4.5.3.3_003		732-r03		Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením, výkon 3,5m3/h. Použití pro technologické procesy, - soustavy topení/chlazení, zaškolení, uvedení do provozu včetně napojujících hadic a připojujících / armatur, včetně bypass armatur, včetně nádoby				soubor		1.0		– 0		1.000		56,842		56,842		vlastní

		2,738.		A.1.4.5.3.3_004		732-r04		Tabletová sůl 25kg, pro regeneraci duplexní změkčovací stanice				kus		4.0		– 0		4.000		200		801		vlastní

		2,739.		A.1.4.5.3.3_005		732-r05		Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž zařízení.				ks		1.0		– 0		1.000		3,121		3,121		vlastní

		2,740.		A.1.4.5.3.3_006		732-r06		Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31.				ks		1.0		– 0		1.000		4,026		4,026		vlastní

		2,741.		A.1.4.5.3.3_007		732-r07		Dávkovací zařízení chemikálií, DN připojení 3/4" s plastovou nádržkou 20l propojenou na potrubní - systém				soubor		1.0		– 0		1.000		24,570		24,570		vlastní

		2,742.		A.1.4.5.3.3_008		732-r08		Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu				soubor		1.0		– 0		1.000		416		416		vlastní

		2,743.		A.1.4.5.3.3_009		732-r09		Podtlakové odplyňovací zařízení s integr.doplňováním P=1,0kw 230v, max.teplota 70°c včetně propojení - a servisních armatur. zaškolení, uvedení do provozu, výkon doplňování 0,55 m3/h				soubor		1.0		– 0		1.000		132,751		132,751		vlastní

		2,744.		A.1.4.5.3.3_010		732-r10		Uvedení do provozu servisním technikem				h		8.0		– 0		8.000		910		7,280		vlastní

		2,745.		A.1.4.5.3.3_011		732-r11		zařízení pro přípravzu nemrznoucích směsí, automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a - doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádoby, D980 mm, H=1100 mm				ks		1.0		– 0		1.000		58,101		58,101		vlastní

		2,746.		A.1.4.5.3.3_012		732-r12		Uvedení do provozu servisním technikem				h		8.0		– 0		8.000		455		3,640		vlastní

		2,747.		A.1.4.5.3.3_013		732-r13		Solenoid 1/2" včetně pohonu				ks		1.0		– 0		1.000		10,352		10,352		vlastní

		2,748.		A.1.4.5.3.3_014		732-r14		PE zásobní nádrž pro přípravu chemikálie, min 80l				ks		2.0		– 0		2.000		3,227		6,455		vlastní

		2,749.		A.1.4.5.3.3_015		732-r15		Expanzní nádoba 6bar, 400 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, - včetně izolačního pouzdra				ks		1.0		– 0		1.000		12,460		12,460		vlastní

		2,750.		A.1.4.5.3.3_016		732-r16		Expanzní nádoba pro nemrznoucí směsi 6bar, 300 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu - 3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra				ks		1.0		– 0		1.000		17,289		17,289		vlastní

		2,751.		A.1.4.5.3.3_017		732-r17		Servisní armatura MK 3/4"				ks		2.0		– 0		2.000		548		1,097		vlastní

		2,752.		A.1.4.5.3.3_018		732-r18		Manometr pro expanzní nádoby				ks		2.0		– 0		2.000		246		493		vlastní

		2,753.		A.1.4.5.3.3_019		732-r19		Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu				soubor		1.0		– 0		1.000		6,066		6,066		vlastní

		2,754.		A.1.4.5.3.3_020		732-r20		Provozní chemikálie pro úpravu vody 
Tabletová sůl 3x25kg; Inhibitor koroze a korekce pH v systému - ÚT (25kg); Inhibitor pro odkysličení vody pro systémy ÚT (15kg); Inhibitor koroze a korekce pH				soubor		1.0		– 0		1.000		10,701		10,701		vlastní

		2,755.		A.1.4.5.3.3_021		732-r21		AKUMULACE CHLAZENÍ 1600l/6bar, Ř1000mm, v=SNÍŽENÁ 2300mm, IZOLACE SYNTETICKÝ KAUČUK TL.32mm  s - vnitřním a vnějším žárovým zinkováním. Nádrž bude včetně nátrubků, revizních otvorů atd dle / schematu. Pod nohy bude roznášecí plech 450x450 mm. Zařízení bude vybaveno servisním otvorem, - nátrubky pro měření teplot a tlaků, návarky pro pojistný ventil, návarky pro odvzušnění a vypouštění				kus		2.0		– 0		2.000		91,342		182,685		vlastní

		2,756.		A.1.4.5.3.3_022		732-r22		Roznášecí plech tl.10mm, 450x450mm				kus		3.0		– 0		3.000		706		2,118		vlastní

		2,757.		A.1.4.5.3.3_023		732-r23		Navařovací příruby a servisní otvory				kus		8.0		– 0		8.000		899		7,192		vlastní

		2,758.		A.1.4.5.3.3_024		732-r24		Rozdělovač DN250, vstup DN125, 4 větvě DN100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, - návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		21,232		21,232		vlastní

		2,759.		A.1.4.5.3.3_025		732-r25		Sběrač  DN250, vstup DN125, 4 větvě DN100, ukončených přírubou, součástí vypouštěcí ventily DN25, - návarky na teploměry a tlakoměry.				kus		1.0		– 0		1.000		21,718		21,718		vlastní

		2,760.		A.1.4.5.3.3_026		732-r26		stojan rozdělovače, sběrače				kus		6.0		– 0		6.000		1,669		10,017		vlastní

		2,761.		A.1.4.5.3.3_027		732-r27		Montáž čerpadel oběhových do DN 125				kus		7.0		– 0		7.000		8,493		59,450		vlastní

		2,762.		A.1.4.5.3.3_028				Prvotní nastavení oběhových čerpadel				kus		7.0		– 0		7.000		3,640		25,479		vlastní

		2,763.		A.1.4.5.3.3_029		732-r28		Čerpadlo chlazení, jednoduché s elektronickou regulací otáček DN100 PN6, Q=30,45m3/h, H=9m P-1,55kW, - I-6,8A, U-230V, včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, s možností / řítzení MaR 0-10V. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. Součástí - čerpadla bude modul pro možnost řízení 0-10V od MaR.				kus		2.0		– 0		2.000		62,519		125,037		vlastní

		2,764.		A.1.4.5.3.3_030		732-r29		Čerpadlo chlazení, jednoduché s elektronickou regulací otáček DN65 PN16, Q=36,5-42,8m3/h, H=11-12m, - P-2,2KW, I-4,45A, U-400V
 včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, / s možností řítzení MaR 0-10V. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. - Součástí čerpadla bude modul pro možnost řízení 0-10V od MaR. jedno z čerpadel bude nenamontovaná		rezerva.		kus		3.0		– 0		3.000		61,558		184,673		vlastní

		2,765.		A.1.4.5.3.3_031		732-r32		Čerpadlo suchoběžné na rozvody chlazení, médium nemrznoucí směs, jednoduché s elektronickou regulací - otáček 46m3/h; H=14,5-16,5m;  P=3kW, 5,63A; 400V; DN65, včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace / - izolace řešena samostatně, s možností řítzení MaR 0-10V. Součástí čerpadla bude FM pro možnost - řízení 0-10V od MaR dle popisu ve schematu.				kus		2.0		– 0		2.000		63,107		126,214		vlastní

		2,766.		A.1.4.5.3.3_032		732-r34		Kompletní pojistná skupina PN10 4,5bar včetně manometru a odvzdušňujícícho ventilu				ks		9.0		– 0		9.000		776		6,986		vlastní

		2,767.		A.1.4.5.3.3_033		732-r35		Kompletní montáž strojovny				kpl		1.0		– 0		1.000		148,289		148,289		vlastní

								A.1.4.5.04: Rozvod potrubí														4,120,486

								A.1.4.5.4.04: Rozvod potrubí														4,120,486

		2,768.		A.1.4.5.4.4_001		14470104R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 18 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů				m		89.0		– 0		89.000		78		6,965		vlastní

		2,769.		A.1.4.5.4.4_002		14470104R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů				m		387.0		– 0		387.000		93		35,920		vlastní

		2,770.		A.1.4.5.4.4_003		14470106R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů				m		446.0		– 0		446.000		122		54,382		vlastní

		2,771.		A.1.4.5.4.4_004		14470108R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů				m		424.0		– 0		424.000		155		65,589		vlastní

		2,772.		A.1.4.5.4.4_005		14470110R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů				m		311.0		– 0		311.000		180		56,033		vlastní

		2,773.		A.1.4.5.4.4_006		14470116R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů				m		332.0		– 0		332.000		257		85,194		vlastní

		2,774.		A.1.4.5.4.4_007		14470124R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů				m		450.0		– 0		450.000		360		162,154		vlastní

		2,775.		A.1.4.5.4.4_008		14470127R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů				m		77.7		– 0		77.700		428		33,231		vlastní

		2,776.		A.1.4.5.4.4_009		14470129R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů				m		291.0		– 0		291.000		581		168,940		vlastní

		2,777.		A.1.4.5.4.4_010		14470133R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů				m		168.0		– 0		168.000		681		114,348		vlastní

		2,778.		A.1.4.5.4.4_011		14470133R		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů				m		58.0		– 0		58.000		866		50,244		vlastní

		2,779.		A.1.4.5.4.4_012		733190219R00		Tlaková zkouška potrubí  ocelového do DN 50 (včetně)				m		1,900.0		– 0		1,900.000		18		34,578		vlastní

		2,780.		A.1.4.5.4.4_013		733190235R00		Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150				m		1,044.7		– 0		1,044.700		21		21,548		vlastní

		2,781.		A.1.4.5.4.4_014		733111222R01		Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu včetně pomocných ocelových kcí				m		2,944.7		– 0		2,944.700		364		1,071,817		vlastní

		2,782.		A.1.4.5.4.4_015		210020922R00R		Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění				ks		42.0		– 0		42.000		1,699		71,340		vlastní

		2,783.		A.1.4.5.4.4_016		210020922R00R		Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění				ks		48.0		– 0		48.000		1,881		90,267		vlastní

		2,784.		A.1.4.5.4.4_017		210020922R00R		Prostup s chráničkou do DN 125 včetně požárního zatěsnění				ks		28.0		– 0		28.000		2,063		57,752		vlastní

		2,785.		A.1.4.5.4.4_018		970031100R00		Vrty do D100				ks		110.0		– 0		110.000		1,238		136,129		vlastní

		2,786.		A.1.4.5.4.4_019		970031160R00		Vrty do D150				ks		48.0		– 0		48.000		1,395		66,973		vlastní

		2,787.		A.1.4.5.4.4_020		210020922R00R		Prostupy včetně vrtů a materiálu na zatěsnění pro potrubí do DN 50 (včetně)				ks		20.0		– 0		20.000		849		16,986		vlastní

		2,788.		A.1.4.5.4.4_021		210020922R00R		Prostupy včetně vrtů a materiálu na zatěsnění pro potrubí do DN 125 (včetně)				ks		14.0		– 0		14.000		1,031		14,438		vlastní

		2,789.		A.1.4.5.4.4_022		733111222R02		Kompletní montáž rozvodů potrubí				soubor		1.0		– 0		1.000		1,557,032		1,557,032		vlastní

		2,790.		A.1.4.5.4.4_023		911      T00		Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči - ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, předpoklad 175 hod.				kpl		1.0		– 0		1.000		148,626		148,626		vlastní

								A.1.4.5.05: Armatury														2,150,219

								A.1.4.5.5.05: Armatury														31,547

		2,791.		A.1.4.5.5.5_001		734-r01		Redukce varná DN 40/25				kus		2.0		– 0		2.000		58		116		vlastní

		2,792.		A.1.4.5.5.5_002		734-r02		Redukce varná DN 40/32				kus		2.0		– 0		2.000		49		97		vlastní

		2,793.		A.1.4.5.5.5_003		734-r03		Kulový kohout DN 40/16				kus		3.0		– 0		3.000		357		1,070		vlastní

		2,794.		A.1.4.5.5.5_004		734-r04		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN32(1910-4400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		17,221		17,221		vlastní

		2,795.		A.1.4.5.5.5_005		734-r07		Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		675		675		vlastní

		2,796.		A.1.4.5.5.5_006		734-r08		Pružný kompenzátor DN 40 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		801		1,602		vlastní

		2,797.		A.1.4.5.5.5_007		734-r09		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		72		145		vlastní

		2,798.		A.1.4.5.5.5_008		734-r10		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,799.		A.1.4.5.5.5_009		734-r11		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,800.		A.1.4.5.5.5_010		734-r12		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,801.		A.1.4.5.5.5_011		734-r13		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,802.		A.1.4.5.5.5_012		734-r14		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,803.		A.1.4.5.5.5_013		734-r15		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,804.		A.1.4.5.5.5_014		734-r16		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,805.		A.1.4.5.5.5_015		734-r17		Vyregulování ventilu, předpoklad 0,5 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		243		243		vlastní

								A.1.4.5.5.06: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 3.001: (3,3kW)														18,547

		2,806.		A.1.4.5.5.06_001		734-r18		Redukce varná DN 25/20				kus		2.0		– 0		2.000		45		90		vlastní

		2,807.		A.1.4.5.5.06_002		734-r19		Redukce varná DN 25/15				kus		2.0		– 0		2.000		52		104		vlastní

		2,808.		A.1.4.5.5.06_003		734-r20		Kulový kohout DN 25/16				kus		3.0		– 0		3.000		158		473		vlastní

		2,809.		A.1.4.5.5.06_004		734-r21		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15(300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		4,597		4,597		vlastní

		2,810.		A.1.4.5.5.06_005		734-r24		Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		292		292		vlastní

		2,811.		A.1.4.5.5.06_006		734-r25		Pružný kompenzátor DN 25 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,057		2,114		vlastní

		2,812.		A.1.4.5.5.06_007		734-r26		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		127		255		vlastní

		2,813.		A.1.4.5.5.06_008		734-r27		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,814.		A.1.4.5.5.06_009		734-r28		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,815.		A.1.4.5.5.06_010		734-r29		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,816.		A.1.4.5.5.06_011		734-r30		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,817.		A.1.4.5.5.06_012		734-r31		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,818.		A.1.4.5.5.06_013		734-r32		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,819.		A.1.4.5.5.06_014		734-r33		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,820.		A.1.4.5.5.06_015		734-r34		Vyregulování ventilu , předpoklad 0,5 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		243		243		vlastní

								A.1.4.5.5.07: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 9.001: (12,5kW)														20,718

		2,821.		A.1.4.5.5.7_001		734-r69		Redukce varná DN 32/25				kus		2.0		– 0		2.000		44		87		vlastní

		2,822.		A.1.4.5.5.7_002		734-r70		Redukce varná DN 32/20				kus		2.0		– 0		2.000		51		102		vlastní

		2,823.		A.1.4.5.5.7_003		734-r71		Kulový kohout DN 32/16				kus		3.0		– 0		3.000		262		786		vlastní

		2,824.		A.1.4.5.5.7_004		734-r72		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN25(865-2340l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		5,792		5,792		vlastní

		2,825.		A.1.4.5.5.7_005		734-r75		Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		779		779		vlastní

		2,826.		A.1.4.5.5.7_006		734-r76		Pružný kompenzátor DN 32 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,130		2,259		vlastní

		2,827.		A.1.4.5.5.7_007		734-r77		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		146		291		vlastní

		2,828.		A.1.4.5.5.7_008		734-r78		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,829.		A.1.4.5.5.7_009		734-r79		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,830.		A.1.4.5.5.7_010		734-r80		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,831.		A.1.4.5.5.7_011		734-r81		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,832.		A.1.4.5.5.7_012		734-r82		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,833.		A.1.4.5.5.7_013		734-r83		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,834.		A.1.4.5.5.7_014		734-r84		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,835.		A.1.4.5.5.7_015		734-r85		Vyregulování ventilu, předpoklad 0,5 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		243		243		vlastní

								A.1.4.5.5.08: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 15.001: (6,1kW)														18,547

		2,836.		A.1.4.5.5.8_001		734-r86		Redukce varná DN 25/20				kus		2.0		– 0		2.000		45		90		vlastní

		2,837.		A.1.4.5.5.8_002		734-r87		Redukce varná DN 25/15				kus		2.0		– 0		2.000		52		104		vlastní

		2,838.		A.1.4.5.5.8_003		734-r88		Kulový kohout DN 25/16				kus		3.0		– 0		3.000		158		473		vlastní

		2,839.		A.1.4.5.5.8_004		734-r89		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15(300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		4,597		4,597		vlastní

		2,840.		A.1.4.5.5.8_005		734-r92		Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		292		292		vlastní

		2,841.		A.1.4.5.5.8_006		734-r93		Pružný kompenzátor DN 25 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,057		2,114		vlastní

		2,842.		A.1.4.5.5.8_007		734-r94		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		127		255		vlastní

		2,843.		A.1.4.5.5.8_008		734-r95		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,844.		A.1.4.5.5.8_009		734-r96		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,845.		A.1.4.5.5.8_010		734-r97		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,846.		A.1.4.5.5.8_011		734-r98		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,847.		A.1.4.5.5.8_012		734-r99		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,848.		A.1.4.5.5.8_013		734-r100		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,849.		A.1.4.5.5.8_014		734-r101		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,850.		A.1.4.5.5.8_015		734-r102		Vyregulování ventilu, předpoklad 0,5 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		243		243		vlastní

								A.1.4.5.5.09: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 18.001: (8,6kW)														20,718

		2,851.		A.1.4.5.5.9_001		734-r103		Redukce varná DN 32/25				kus		2.0		– 0		2.000		44		87		vlastní

		2,852.		A.1.4.5.5.9_002		734-r104		Redukce varná DN 32/20				kus		2.0		– 0		2.000		51		102		vlastní

		2,853.		A.1.4.5.5.9_003		734-r105		Kulový kohout DN 32/16				kus		3.0		– 0		3.000		262		786		vlastní

		2,854.		A.1.4.5.5.9_004		734-r106		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20(835-2220l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		5,792		5,792		vlastní

		2,855.		A.1.4.5.5.9_005		734-r109		Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		779		779		vlastní

		2,856.		A.1.4.5.5.9_006		734-r110		Pružný kompenzátor DN 32 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,130		2,259		vlastní

		2,857.		A.1.4.5.5.9_007		734-r111		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		146		291		vlastní

		2,858.		A.1.4.5.5.9_008		734-r112		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,859.		A.1.4.5.5.9_009		734-r113		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,860.		A.1.4.5.5.9_010		734-r114		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,861.		A.1.4.5.5.9_011		734-r115		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,862.		A.1.4.5.5.9_012		734-r116		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,863.		A.1.4.5.5.9_013		734-r117		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,864.		A.1.4.5.5.9_014		734-r118		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,865.		A.1.4.5.5.9_015		734-r119		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.10: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 19.001: (41,8kW)														48,755

		2,866.		A.1.4.5.5.10_001		734-r120		Redukce varná DN 65/50				kus		2.0		– 0		2.000		89		177		vlastní

		2,867.		A.1.4.5.5.10_002		734-r121		Redukce varná DN 65/40				kus		2.0		– 0		2.000		124		248		vlastní

		2,868.		A.1.4.5.5.10_003		734-r122		Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub				kus		3.0		– 0		3.000		1,258		3,774		vlastní

		2,869.		A.1.4.5.5.10_004		734-r123		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN50 (5180-12600l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		28,250		28,250		vlastní

		2,870.		A.1.4.5.5.10_005		734-r126		Filtr DN 65 včetně protipřírub 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		2,277		2,277		vlastní

		2,871.		A.1.4.5.5.10_006		734-r127		Pružný kompenzátor DN 65 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,530		3,060		vlastní

		2,872.		A.1.4.5.5.10_007		734-r128		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		173		347		vlastní

		2,873.		A.1.4.5.5.10_008		734-r129		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,874.		A.1.4.5.5.10_009		734-r130		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,875.		A.1.4.5.5.10_010		734-r131		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,876.		A.1.4.5.5.10_011		734-r132		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,877.		A.1.4.5.5.10_012		734-r133		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,878.		A.1.4.5.5.10_013		734-r134		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,879.		A.1.4.5.5.10_014		734-r135		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,880.		A.1.4.5.5.10_015		734-r136		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.11: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 20.001: (5,8kW)														18,547

		2,881.		A.1.4.5.5.11_001		734-r137		Redukce varná DN 25/20				kus		2.0		– 0		2.000		45		90		vlastní

		2,882.		A.1.4.5.5.11_002		734-r138		Redukce varná DN 25/15				kus		2.0		– 0		2.000		52		104		vlastní

		2,883.		A.1.4.5.5.11_003		734-r139		Kulový kohout DN 25/16				kus		3.0		– 0		3.000		158		473		vlastní

		2,884.		A.1.4.5.5.11_004		734-r140		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		4,597		4,597		vlastní

		2,885.		A.1.4.5.5.11_005		734-r143		Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		292		292		vlastní

		2,886.		A.1.4.5.5.11_006		734-r144		Pružný kompenzátor DN 25 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,057		2,114		vlastní

		2,887.		A.1.4.5.5.11_007		734-r145		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		127		255		vlastní

		2,888.		A.1.4.5.5.11_008		734-r146		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,889.		A.1.4.5.5.11_009		734-r147		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,890.		A.1.4.5.5.11_010		734-r148		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,891.		A.1.4.5.5.11_011		734-r149		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,892.		A.1.4.5.5.11_012		734-r150		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,893.		A.1.4.5.5.11_013		734-r151		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,894.		A.1.4.5.5.11_014		734-r152		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,895.		A.1.4.5.5.11_015		734-r153		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.12: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 21.001: (13,1kW)														20,277

		2,896.		A.1.4.5.5.12_001		734-r154		Redukce varná DN 40/32				kus		2.0		– 0		2.000		49		97		vlastní

		2,897.		A.1.4.5.5.12_002		734-r155		Redukce varná DN 40/25				kus		2.0		– 0		2.000		58		116		vlastní

		2,898.		A.1.4.5.5.12_003		734-r156		Kulový kohout DN 40/16				kus		3.0		– 0		3.000		357		1,070		vlastní

		2,899.		A.1.4.5.5.12_004		734-r157		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN25 (865-2340l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		5,792		5,792		vlastní

		2,900.		A.1.4.5.5.12_005		734-r160		Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		675		675		vlastní

		2,901.		A.1.4.5.5.12_006		734-r161		Pružný kompenzátor DN 40 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		801		1,602		vlastní

		2,902.		A.1.4.5.5.12_007		734-r162		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		152		303		vlastní

		2,903.		A.1.4.5.5.12_008		734-r163		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,904.		A.1.4.5.5.12_009		734-r164		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,905.		A.1.4.5.5.12_010		734-r165		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,906.		A.1.4.5.5.12_011		734-r166		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,907.		A.1.4.5.5.12_012		734-r167		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,908.		A.1.4.5.5.12_013		734-r168		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,909.		A.1.4.5.5.12_014		734-r169		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,910.		A.1.4.5.5.12_015		734-r170		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.13: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 22.001: (21,3kW)														31,706

		2,911.		A.1.4.5.5.13_001		734-r171		Redukce varná DN 40/32				kus		2.0		– 0		2.000		49		97		vlastní

		2,912.		A.1.4.5.5.13_002		734-r172		Redukce varná DN 40/25				kus		2.0		– 0		2.000		58		116		vlastní

		2,913.		A.1.4.5.5.13_003		734-r173		Kulový kohout DN 40/16				kus		3.0		– 0		3.000		357		1,070		vlastní

		2,914.		A.1.4.5.5.13_004		734-r174		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN32 (1910-4400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		17,221		17,221		vlastní

		2,915.		A.1.4.5.5.13_005		734-r177		Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		675		675		vlastní

		2,916.		A.1.4.5.5.13_006		734-r178		Pružný kompenzátor DN 40 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		801		1,602		vlastní

		2,917.		A.1.4.5.5.13_007		734-r179		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		152		303		vlastní

		2,918.		A.1.4.5.5.13_008		734-r180		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,919.		A.1.4.5.5.13_009		734-r181		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,920.		A.1.4.5.5.13_010		734-r182		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,921.		A.1.4.5.5.13_011		734-r183		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,922.		A.1.4.5.5.13_012		734-r184		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,923.		A.1.4.5.5.13_013		734-r185		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,924.		A.1.4.5.5.13_014		734-r186		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,925.		A.1.4.5.5.13_015		734-r187		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.14: REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY - 23.001: (6,7kW)														18,547

		2,926.		A.1.4.5.5.14_001		734-r188		Redukce varná DN 25/20				kus		2.0		– 0		2.000		45		90		vlastní

		2,927.		A.1.4.5.5.14_002		734-r189		Redukce varná DN 25/15				kus		2.0		– 0		2.000		52		104		vlastní

		2,928.		A.1.4.5.5.14_003		734-r190		Kulový kohout DN 25/16				kus		3.0		– 0		3.000		158		473		vlastní

		2,929.		A.1.4.5.5.14_004		734-r191		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h) + servopohon 24V, říz.0-10V (dod. CHL, - mont. CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.0		– 0		1.000		4,597		4,597		vlastní

		2,930.		A.1.4.5.5.14_005		734-r194		Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		292		292		vlastní

		2,931.		A.1.4.5.5.14_006		734-r195		Pružný kompenzátor DN 25 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství - (přírub, těsnění apod).				kus		2.0		– 0		2.000		1,057		2,114		vlastní

		2,932.		A.1.4.5.5.14_007		734-r196		přechod na nátrubek výměníku VZT				kus		2.0		– 0		2.000		127		255		vlastní

		2,933.		A.1.4.5.5.14_008		734-r197		Vypouštěcí kohout DN15				kus		2.0		– 0		2.000		82		164		vlastní

		2,934.		A.1.4.5.5.14_009		734-r198		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.0		– 0		1.000		958		958		vlastní

		2,935.		A.1.4.5.5.14_010		734-r199		Uzavírací motýlkový ventil DN15 pro odvzdunšnění				kus		1.0		– 0		1.000		82		82		vlastní

		2,936.		A.1.4.5.5.14_011		734-r200		Nátrubek varný G 3/8"				kus		4.0		– 0		4.000		16		63		vlastní

		2,937.		A.1.4.5.5.14_012		734-r201		Tlakoměr + smyčka + kohout				kus		2.0		– 0		2.000		791		1,582		vlastní

		2,938.		A.1.4.5.5.14_013		734-r202		Teploměr + jímka				kus		2.0		– 0		2.000		125		250		vlastní

		2,939.		A.1.4.5.5.14_014		734-r203		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.0		– 0		2.000		3,640		7,280		vlastní

		2,940.		A.1.4.5.5.14_015		734-r204		Vyregulování ventilu				hod		0.5		– 0		0.500		485		243		vlastní

								A.1.4.5.5.15: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.002: (2,0kW)-11ks														155,561

		2,941.		A.1.4.5.5.15_001		734-r239		Redukce varná DN 20/15				kus		22.0		– 0		22.000		33		721		vlastní

		2,942.		A.1.4.5.5.15_002		734-r240		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20				kus		22.0		– 0		22.000		108		2,376		vlastní

		2,943.		A.1.4.5.5.15_003		734-r241		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		11.0		– 0		11.000		4,000		44,002		vlastní

		2,944.		A.1.4.5.5.15_004		734-r243		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		22.0		– 0		22.000		729		16,042		vlastní

		2,945.		A.1.4.5.5.15_005		734-r244		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		22.0		– 0		22.000		82		1,802		vlastní

		2,946.		A.1.4.5.5.15_006		734-r245		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		22.0		– 0		22.000		3,640		80,076		vlastní

		2,947.		A.1.4.5.5.15_007		734-r246		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		11.0		– 0		11.000		958		10,543		vlastní

								A.1.4.5.5.16: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.002 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (2,0kW)-6ks														93,106

		2,948.		A.1.4.5.5.16_001		734-r247		Redukce varná DN 20/15				kus		24.0		– 0		24.000		33		786		vlastní

		2,949.		A.1.4.5.5.16_002		734-r248		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20				kus		12.0		– 0		12.000		108		1,296		vlastní

		2,950.		A.1.4.5.5.16_003		734-r249		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		6.0		– 0		6.000		4,000		24,001		vlastní

		2,951.		A.1.4.5.5.16_004		734-r251		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		6.0		– 0		6.000		1,310		7,862		vlastní

		2,952.		A.1.4.5.5.16_005		734-r252		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		12.0		– 0		12.000		729		8,750		vlastní

		2,953.		A.1.4.5.5.16_006		734-r253		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		12.0		– 0		12.000		82		983		vlastní

		2,954.		A.1.4.5.5.16_007		734-r254		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		12.0		– 0		12.000		3,640		43,678		vlastní

		2,955.		A.1.4.5.5.16_008		734-r255		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		6.0		– 0		6.000		958		5,751		vlastní

								A.1.4.5.5.17: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.003: (3,6kW)-7ks														101,244

		2,956.		A.1.4.5.5.17_001		734-r256		Redukce varná DN 25/15				kus		14.0		– 0		14.000		52		730		vlastní

		2,957.		A.1.4.5.5.17_002		734-r257		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		14.0		– 0		14.000		158		2,208		vlastní

		2,958.		A.1.4.5.5.17_003		734-r258		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (320-882l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		7.0		– 0		7.000		4,183		29,284		vlastní

		2,959.		A.1.4.5.5.17_004		734-r260		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		14.0		– 0		14.000		729		10,208		vlastní

		2,960.		A.1.4.5.5.17_005		734-r261		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		14.0		– 0		14.000		82		1,147		vlastní

		2,961.		A.1.4.5.5.17_006		734-r262		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		14.0		– 0		14.000		3,640		50,957		vlastní

		2,962.		A.1.4.5.5.17_007		734-r263		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		7.0		– 0		7.000		958		6,709		vlastní

								A.1.4.5.5.18: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.003: (3,6kW)-16ks														231,415

		2,963.		A.1.4.5.5.18_001		734-r273		Redukce varná DN 25/15				kus		32.0		– 0		32.000		52		1,669		vlastní

		2,964.		A.1.4.5.5.18_002		734-r274		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		32.0		– 0		32.000		158		5,047		vlastní

		2,965.		A.1.4.5.5.18_003		734-r275		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (320-882l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		16.0		– 0		16.000		4,183		66,934		vlastní

		2,966.		A.1.4.5.5.18_004		734-r277		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		32.0		– 0		32.000		729		23,334		vlastní

		2,967.		A.1.4.5.5.18_005		734-r278		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		32.0		– 0		32.000		82		2,621		vlastní

		2,968.		A.1.4.5.5.18_006		734-r279		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		32.0		– 0		32.000		3,640		116,474		vlastní

		2,969.		A.1.4.5.5.18_007		734-r280		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		16.0		– 0		16.000		958		15,336		vlastní

								A.1.4.5.5.19: REGULAČNÍ UZLY KAZETOVÝCH JEDNOTEK K1k.003 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (3,6kW)-9ks														119,509

		2,970.		A.1.4.5.5.19_001		734-r281		Redukce varná DN 25/15				kus		36.0		– 0		36.000		52		1,878		vlastní

		2,971.		A.1.4.5.5.19_002		734-r282		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		9.0		– 0		9.000		158		1,420		vlastní

		2,972.		A.1.4.5.5.19_003		734-r283		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (320-882l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		5.0		– 0		5.000		4,183		20,917		vlastní

		2,973.		A.1.4.5.5.19_004		734-r285		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		5.0		– 0		5.000		1,310		6,552		vlastní

		2,974.		A.1.4.5.5.19_005		734-r286		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		18.0		– 0		18.000		729		13,125		vlastní

		2,975.		A.1.4.5.5.19_006		734-r287		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		18.0		– 0		18.000		82		1,474		vlastní

		2,976.		A.1.4.5.5.19_007		734-r288		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		18.0		– 0		18.000		3,640		65,517		vlastní

		2,977.		A.1.4.5.5.19_008		734-r289		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		9.0		– 0		9.000		958		8,626		vlastní

								A.1.4.5.5.20: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.005: (7,0-7,5kW)-3ks														48,792

		2,978.		A.1.4.5.5.20_001		734-r290		Redukce varná DN 32/25				kus		6.0		– 0		6.000		44		262		vlastní

		2,979.		A.1.4.5.5.20_002		734-r291		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32				kus		6.0		– 0		6.000		262		1,572		vlastní

		2,980.		A.1.4.5.5.20_003		734-r292		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (865-2220l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		3.0		– 0		3.000		5,792		17,376		vlastní

		2,981.		A.1.4.5.5.20_004		734-r294		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		6.0		– 0		6.000		729		4,375		vlastní

		2,982.		A.1.4.5.5.20_005		734-r295		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		6.0		– 0		6.000		82		491		vlastní

		2,983.		A.1.4.5.5.20_006		734-r296		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		6.0		– 0		6.000		3,640		21,839		vlastní

		2,984.		A.1.4.5.5.20_007		734-r297		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		3.0		– 0		3.000		958		2,875		vlastní

								A.1.4.5.5.21: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.005 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (7,0-7,5kW)-2ks														34,620

		2,985.		A.1.4.5.5.21_001		734-r298		Redukce varná DN 32/25				kus		4.0		– 0		4.000		44		175		vlastní

		2,986.		A.1.4.5.5.21_002		734-r299		Redukce varná DN 32/20				kus		4.0		– 0		4.000		51		204		vlastní

		2,987.		A.1.4.5.5.21_003		734-r300		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		2.0		– 0		2.000		158		315		vlastní

		2,988.		A.1.4.5.5.21_004		734-r301		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (865-2220l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		2.0		– 0		2.000		5,792		11,584		vlastní

		2,989.		A.1.4.5.5.21_005		734-r302		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		2.0		– 0		2.000		1,310		2,621		vlastní

		2,990.		A.1.4.5.5.21_006		734-r304		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		729		2,917		vlastní

		2,991.		A.1.4.5.5.21_007		734-r305		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		4.0		– 0		4.000		82		328		vlastní

		2,992.		A.1.4.5.5.21_008		734-r306		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		4.0		– 0		4.000		3,640		14,559		vlastní

		2,993.		A.1.4.5.5.21_009		734-r307		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		2.0		– 0		2.000		958		1,917		vlastní

								A.1.4.5.5.22: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.006: (10kW)-3ks														49,389

		2,994.		A.1.4.5.5.22_001		734-r308		Redukce varná DN 40/32				kus		6.0		– 0		6.000		49		291		vlastní

		2,995.		A.1.4.5.5.22_002		734-r309		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40				kus		6.0		– 0		6.000		357		2,140		vlastní

		2,996.		A.1.4.5.5.22_003		734-r310		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN25 (865-2340l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		3.0		– 0		3.000		5,792		17,376		vlastní

		2,997.		A.1.4.5.5.22_004		734-r312		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		6.0		– 0		6.000		729		4,375		vlastní

		2,998.		A.1.4.5.5.22_005		734-r313		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		6.0		– 0		6.000		82		491		vlastní

		2,999.		A.1.4.5.5.22_006		734-r314		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		6.0		– 0		6.000		3,640		21,839		vlastní

		3,000.		A.1.4.5.5.22_007		734-r315		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		3.0		– 0		3.000		958		2,875		vlastní

								A.1.4.5.5.23: REGULAČNÍ UZLY KANÁLOVÝCH JEDNOTEK K1.006 UMÍSTĚNÝCH NA KOCI VĚTVE: (10kW)-2ks														35,144

		3,001.		A.1.4.5.5.23_001		734-r316		Redukce varná DN 40/25				kus		4.0		– 0		4.000		58		233		vlastní

		3,002.		A.1.4.5.5.23_002		734-r317		Redukce varná DN 40/20				kus		4.0		– 0		4.000		68		272		vlastní

		3,003.		A.1.4.5.5.23_003		734-r318		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40				kus		2.0		– 0		2.000		357		713		vlastní

		3,004.		A.1.4.5.5.23_004		734-r319		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN25 (865-2340l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		2.0		– 0		2.000		5,792		11,584		vlastní

		3,005.		A.1.4.5.5.23_005		734-r320		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		2.0		– 0		2.000		1,310		2,621		vlastní

		3,006.		A.1.4.5.5.23_006		734-r322		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		729		2,917		vlastní

		3,007.		A.1.4.5.5.23_007		734-r323		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		4.0		– 0		4.000		82		328		vlastní

		3,008.		A.1.4.5.5.23_008		734-r324		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		4.0		– 0		4.000		3,640		14,559		vlastní

		3,009.		A.1.4.5.5.23_009		734-r325		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		2.0		– 0		2.000		958		1,917		vlastní

								A.1.4.5.5.24: BYPASSY														25,993

		3,010.		A.1.4.5.5.24_001		734-r325		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		2.0		– 0		2.000		1,310		2,621		vlastní

		3,011.		A.1.4.5.5.24_002		734-r326		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (300-1400l/h)				kus		1.0		– 0		1.000		4,597		4,597		vlastní

		3,012.		A.1.4.5.5.24_003		734-r327		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (865-2220l/h)				kus		2.0		– 0		2.000		5,792		11,584		vlastní

		3,013.		A.1.4.5.5.24_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Diferenční snímač						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		3,014.		A.1.4.5.5.24_005		734-r328		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení				kus		15.0		– 0		15.000		172		2,584		vlastní

		3,015.		A.1.4.5.5.24_006		734-r329		Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, - l=0,5m				kus		15.0		– 0		15.000		173		2,593		vlastní

		3,016.		A.1.4.5.5.24_007		734-r330		Tlakoměr				kus		3.0		– 0		3.000		246		739		vlastní

		3,017.		A.1.4.5.5.24_008		734-r331		Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR				kus		3.0		– 0		3.000		425		1,274		vlastní

								A.1.4.5.5.25: Armatury - všechny armatury budou min. PN 16														1,007,540

		3,018.		A.1.4.5.5.25_001		734-r356		Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks				kus		1.0		– 0		1.000		292		292		vlastní

		3,019.		A.1.4.5.5.25_002		734-r357		Filtr přírubový, DN100 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks				ks		4.0		– 0		4.000		4,028		16,112		vlastní

		3,020.		A.1.4.5.5.25_003		734-r358		Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks				ks		2.0		– 0		2.000		5,801		11,601		vlastní

		3,021.		A.1.4.5.5.25_004		734-r359		Filtr přírubový, DN150 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks				ks		1.0		– 0		1.000		8,606		8,606		vlastní

		3,022.		A.1.4.5.5.25_005		734-r360		tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na filtru				ks		8.0		– 0		8.000		1,353		10,822		vlastní

		3,023.		A.1.4.5.5.25_006		734-r361		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		30.0		– 0		30.000		82		2,457		vlastní

		3,024.		A.1.4.5.5.25_007		734-r362		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25				kus		18.0		– 0		18.000		217		3,909		vlastní

		3,025.		A.1.4.5.5.25_008		734-r363		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 40				kus		2.0		– 0		2.000		476		951		vlastní

		3,026.		A.1.4.5.5.25_009		734-r364		Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová DN 100 vč. 2ks protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		1,770		7,081		vlastní

		3,027.		A.1.4.5.5.25_010		734-r365		Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová DN 125 vč. 2ks protipřírub				kus		5.0		– 0		5.000		2,360		11,799		vlastní

		3,028.		A.1.4.5.5.25_011		734-r366		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15				kus		21.0		– 0		21.000		85		1,784		vlastní

		3,029.		A.1.4.5.5.25_012		734-r367		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20				kus		4.0		– 0		4.000		108		432		vlastní

		3,030.		A.1.4.5.5.25_013		734-r368		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		12.0		– 0		12.000		158		1,893		vlastní

		3,031.		A.1.4.5.5.25_014		734-r369		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32				kus		1.0		– 0		1.000		262		262		vlastní

		3,032.		A.1.4.5.5.25_015		734-r370		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40				kus		1.0		– 0		1.000		357		357		vlastní

		3,033.		A.1.4.5.5.25_016		734-r371		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50				kus		9.0		– 0		9.000		578		5,198		vlastní

		3,034.		A.1.4.5.5.25_017		734-r372		Klapka mezipřírubová MK DN 65 vč. 2 ks protipřírub				kus		10.0		– 0		10.000		1,349		13,492		vlastní

		3,035.		A.1.4.5.5.25_018		734-r373		Klapka mezipřírubová MK DN 80 vč. 2 ks protipřírub				kus		2.0		– 0		2.000		1,463		2,926		vlastní

		3,036.		A.1.4.5.5.25_019		734-r374		Klapka mezipřírubová MK DN 100 vč. 2 ks protipřírub				kus		38.0		– 0		38.000		1,722		65,422		vlastní

		3,037.		A.1.4.5.5.25_020		734-r375		Klapka mezipřírubová MK DN 125 vč. 2 ks protipřírub				kus		32.0		– 0		32.000		2,598		83,124		vlastní

		3,038.		A.1.4.5.5.25_021		734-r376		Klapka mezipřírubová MK DN 150 vč. 2 ks protipřírub				kus		4.0		– 0		4.000		3,051		12,206		vlastní

		3,039.		A.1.4.5.5.25_022		734-r377		Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm				kus		30.0		– 0		30.000		237		7,098		vlastní

		3,040.		A.1.4.5.5.25_023		734-r378		Tlakoměr - chladící médium				kus		36.0		– 0		36.000		246		8,867		vlastní

		3,041.		A.1.4.5.5.25_024		734-r379		Montáž teploměru dvoukovového				kus		30.0		– 0		30.000		364		10,919		vlastní

		3,042.		A.1.4.5.5.25_025		734-r380		Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa				kus		36.0		– 0		36.000		364		13,103		vlastní

		3,043.		A.1.4.5.5.25_026		734-r381		Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15				kus		82.0		– 0		82.000		150		12,337		vlastní

		3,044.		A.1.4.5.5.25_027		734-r382		2-cestný regulační ventil s přednastavením DN32, dp=15kPa, Pohon: ON/OFF, 24V včetně 2x - protišroubení				kus		4.0		– 0		4.000		12,312		49,249		vlastní

		3,045.		A.1.4.5.5.25_028		734-r383		2-cestný regulační ventil DN50 s rovnoprocentní charakteristikou, dp=50kPa, Pohon: 10-10V, 24V - včetně 2x protišroubení				kus		1.0		– 0		1.000		9,349		9,349		vlastní

		3,046.		A.1.4.5.5.25_029		734-r384		Servopohon k dvoucestnému regulačnímu ventilu DN50, řídící signál 0-10V DC, napájení 24V AC/DC				kus		1.0		– 0		1.000		4,729		4,729		vlastní

		3,047.		A.1.4.5.5.25_030		734-r385		Vyvažovací ventil závitový  DN15, Kvs=3,88m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů - protišroubení				kus		2.0		– 0		2.000		994		1,987		vlastní

		3,048.		A.1.4.5.5.25_031		734-r386		Vyvažovací ventil závitový DN32, Kvs=19,45m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů - protišroubení				kus		2.0		– 0		2.000		1,577		3,155		vlastní

		3,049.		A.1.4.5.5.25_032		734-r387		Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=27,51m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů - protišroubení				kus		6.0		– 0		6.000		2,035		12,208		vlastní

		3,050.		A.1.4.5.5.25_033		734-r388		Vyvažovací ventil závitový DN50, Kvs=38,78m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů - protišroubení				kus		5.0		– 0		5.000		2,503		12,515		vlastní

		3,051.		A.1.4.5.5.25_034		734-r389		Vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN80, Kvs=122,2m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně - dvou kusů protipřírub				kus		3.0		– 0		3.000		10,019		30,058		vlastní

		3,052.		A.1.4.5.5.25_035		734-r390		Vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN100, Kvs=201m3/h včetně měření tlaku, průtoku včetně - dvou kusů protipřírub				kus		1.0		– 0		1.000		14,148		14,148		vlastní

		3,053.		A.1.4.5.5.25_036		734-r391		Kompletní pojistná skupina PN10 3,4bar včetně manometru a odvzdušňujícícho ventilu				ks		4.0		– 0		4.000		776		3,105		vlastní

		3,054.		A.1.4.5.5.25_037		734-r392		Pojistný ventil na studené vodě				kus		1.0		– 0		1.000		670		670		vlastní

		3,055.		A.1.4.5.5.25_038		734-r393		3-cestná otočná klapka DN150, m=73m3/h, dp=3,3kPa, kvs=400m3/h				kus		1.0		– 0		1.000		17,288		17,288		vlastní

		3,056.		A.1.4.5.5.25_039		734-r394		Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V				kus		1.0		– 0		1.000		6,456		6,456		vlastní

		3,057.		A.1.4.5.5.25_040		734-r395		2-cestný regulační ventil DN80, kvs=100				kus		2.0		– 0		2.000		28,598		57,196		vlastní

		3,058.		A.1.4.5.5.25_041		734-r396		Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V				kus		2.0		– 0		2.000		5,443		10,885		vlastní

		3,059.		A.1.4.5.5.25_042		734-r397		Vodoměr PN 16, DN80 pro měření glykolových směsí, Qn=40-120m3/h, Qmax=200m3/h, s online výstup - 4-20mA				kus		2.0		– 0		2.000		31,756		63,512		vlastní

		3,060.		A.1.4.5.5.25_043		734-r398		Ultrazvukový měřič tepla na rozvody chladu, DN15, Qp=0,6m3/h, Qmax.=1,2m3/h, s výstupem M-BUS včetně - šroubení, kulového ventilu jímek				kus		1.0		– 0		1.000		6,965		6,965		vlastní

		3,061.		A.1.4.5.5.25_044		734-r399		Ultrazvukový měřič tepla Měřič tepla na rozvody chladu, DN15, Qp=1,5m3/h,, s výstupem M-BUS  včetně - šroubení, kulového ventilu jímek				kus		2.0		– 0		2.000		6,965		13,931		vlastní

		3,062.		A.1.4.5.5.25_045		734-r400		Ultrazvukový měřič tepla Měřič tepla na rozvody chladu, DN80, Qp=40m3/h, Qmax.=45m3/h, s výstupem - M-BUS  včetně šroubení, kulového ventilu jímek				kus		2.0		– 0		2.000		32,090		64,180		vlastní

		3,063.		A.1.4.5.5.25_046		734-r401		osový kompenzátor do potrubí DN100, vč.2ks protipřírub				kus		8.0		– 0		8.000		2,249		17,995		vlastní

		3,064.		A.1.4.5.5.25_047		734-r402		osový kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub				kus		14.0		– 0		14.000		2,974		41,632		vlastní

		3,065.		A.1.4.5.5.25_048		734-r403		Kompletní montáž armatur				soubor		1.0		– 0		1.000		253,277		253,277		vlastní

								A.1.4.5.06: Konstrukce zámečnické														2,295,865

								A.1.4.5.6.01: Konstrukce zámečnické														2,295,865

		3,066.		A.1.4.5.6.1_001		767995101R00		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené - objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)				kg		18,300.0		– 0		18,300.000		61		1,110,144		vlastní

		3,067.		A.1.4.5.6.1_002		767995105R00		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras - (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.				kg		8,620.0		– 0		8,620.000		109		941,256		vlastní

		3,068.		A.1.4.5.6.1_003		767995100R01		Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. pro montáž potrubí a zařízení vytápění				kg		1,800.0		– 0		1,800.000		133		240,228		vlastní

		3,069.		A.1.4.5.6.1_004		767995100R02		Ocelové plechy tl. 10mm pod nohy akumulačních nádrží rozměr 450 x 450 mm				ks		6.0		– 0		6.000		706		4,237		vlastní

								A.1.4.5.07: Nátěry														424,941

								A.1.4.5.7.01: Nátěry														424,941

		3,070.		A.1.4.5.7.01_001		78312210R00		Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email				m2		32.0		– 0		32.000		109		3,494		vlastní

		3,071.		A.1.4.5.7.01_002		783424340R00		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email (včetně)				m		1,900.0		– 0		1,900.000		109		207,470		vlastní

		3,072.		A.1.4.5.7.01_003		783426260R00		Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				m		1,044.7		– 0		1,044.700		146		152,101		vlastní

		3,073.		A.1.4.5.7.01_004		783426260R02		Zakrytí a zabalení ostatních částí před nástřikem/náterem včetně spotřebního materiálu				ks		1.0		– 0		1.000		36,398		36,398		vlastní

		3,074.		A.1.4.5.7.01_005		783426260R03		Pojízdné Lešení				dní		14.0		– 0		14.000		1,820		25,479		vlastní

								A.1.4.5.08: Ostatní položky														3,198,744

								A.1.4.5.8.01: Ostatní položky														3,198,744

		3,075.		A.1.4.5.8.1_001		900-01.R01		Jeřáb				ks		1.0		– 0		1.000		181,991		181,991		vlastní

		3,076.		A.1.4.5.8.1_002		900-01.R02		Doprava				soubor		1.0		– 0		1.000		421,686		421,686		vlastní

		3,077.		A.1.4.5.8.1_003		900-01.R03		Stavební materiál - přípomoce				soubor		1.0		– 0		1.000		121,327		121,327		vlastní

		3,078.		A.1.4.5.8.1_004		900-01.R04		pojízdné vysokozdvižné plošiny kloubové				dní		45.0		– 0		45.000		5,460		245,688		vlastní

		3,079.		A.1.4.5.8.1_005		900-01.R05		lešení, plošiny pojízdné				dní		45.0		– 0		45.000		2,669		120,114		vlastní

		3,080.		A.1.4.5.8.1_006		900-01.R06		Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL				soubor		1.0		– 0		1.000		12,133		12,133		vlastní

		3,081.		A.1.4.5.8.1_007		900-01.R07		Výchozí revize pro expanzní automatický systém				ks		1.0		– 0		1.000		6,066		6,066		vlastní

		3,082.		A.1.4.5.8.1_008		900-01.R08		Výchozí revize úpravny vody				ks		4.0		– 0		4.000		6,066		24,265		vlastní

		3,083.		A.1.4.5.8.1_009		900-01.R09		Výchozí revize tlakových nádob				soubor		5.0		– 0		5.000		2,427		12,133		vlastní

		3,084.		A.1.4.5.8.1_010		900-01.R10		Montážní materiál				ks		1.0		– 0		1.000		121,327		121,327		vlastní

		3,085.		A.1.4.5.8.1_011		900-01.R11		Těsnící materiál				ks		1.0		– 0		1.000		60,664		60,664		vlastní

		3,086.		A.1.4.5.8.1_012		900-01.R12		Spojovací materiál				ks		1.0		– 0		1.000		121,327		121,327		vlastní

		3,087.		A.1.4.5.8.1_013		900-01.R13		Pomocné kce pro kotvení potrubí a zařízení do stavby				ks		1.0		– 0		1.000		60,664		60,664		vlastní

		3,088.		A.1.4.5.8.1_014		900-01.R14		Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení - regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární / ucpávky				ks		48.0		– 0		48.000		243		11,647		vlastní

		3,089.		A.1.4.5.8.1_015		900-01.R15		Vodivé pospojování				soubor		1.0		– 0		1.000		242,654		242,654		vlastní

		3,090.		A.1.4.5.8.1_016		900-01.R16		Ekologická nemrznoucí směs s provozní teplotou -20°C				m3		–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		3,091.		A.1.4.5.8.1_017		900-01.R17		Napuštění a odvzdušnění systému, předpoklad 30 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		25,479		25,479		vlastní

		3,092.		A.1.4.5.8.1_018		900-01.R18		Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x, předpoklad 30 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		50,957		50,957		vlastní

		3,093.		A.1.4.5.8.1_019		900-01.R19		Měření hluku, předpoklad 48 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		36,398		36,398		vlastní

		3,094.		A.1.4.5.8.1_020		900-01.R20		Štítkování zařízení, předpoklad 12 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		21,596		21,596		vlastní

		3,095.		A.1.4.5.8.1_021		900-01.R21		Účast na zprovoznění MaR, předpoklad 40 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		58,237		58,237		vlastní

		3,096.		A.1.4.5.8.1_022		900-01.R22		Dodavatelská dokumentace				ks		1.0		– 0		1.000		97,062		97,062		vlastní

		3,097.		A.1.4.5.8.1_023		900-01.R23		Zaregulování chladícícho systému, vyhotovení protokolu a to včetně funkčních zkoušek, předpoklad 160 - hod				kpl		1.0		– 0		1.000		174,711		174,711		vlastní

		3,098.		A.1.4.5.8.1_024		900-01.R24		Vzhledem k etapizaci systému řešení chlazení je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné - vlivy. Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění systému. Dále je třeba zohlednit / požadavky na zrychlenou montáž při napojování jednotlivých podlaží nebo při etapizaci včetně - koordinace,  včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy, dále zahrnuto		zohlednění ohledně chybějícího rozboru vody. S ohledem k možným tolerancím stavby, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům při etapizaci stavby  je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,7% zakázky.		%		0.7		– 0		0.700		1,213,272		849,290		vlastní

		3,099.		A.1.4.5.8.1_025		900-01.R25		Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - - v návaznosti na harmonogram stavby, předpoklad 30 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		60,664		60,664		vlastní

		3,100.		A.1.4.5.8.1_026		900-01.R26		zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící  včetně výstupních protokolů, předpoklad 72 - hod				kpl		1.0		– 0		1.000		60,664		60,664		vlastní

								A.1.4.07: Silnoproudá elektrotechnika														21,555,863

								A.1.4.7.01: Vnitřní elektroinstalace														18,090,370

								A.1.4.7.1.01: Dodávky														5,708,243

		3,101.		A.1.4.7.1.1_001				Transformátor 22/0,4kV 1000kVA, VČ. KAPOTÁŽE				ks		1.0		– 0		1.000		511,350		511,350		vlastní

		3,102.		A.1.4.7.1.1_002				Rozvaděč (dle výkresové části)  RC				ks		1.0		– 0		1.000		369,308		369,308		vlastní

		3,103.		A.1.4.7.1.1_003				Rozvaděč RFVE (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		236,736		236,736		vlastní

		3,104.		A.1.4.7.1.1_004				Rozvaděč RH0101 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		1,373,845		1,373,845		vlastní

		3,105.		A.1.4.7.1.1_005				Rozvaděč RPO0105 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		40,520		40,520		vlastní

		3,106.		A.1.4.7.1.1_006				Rozvaděč RMS0102 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		73,009		73,009		vlastní

		3,107.		A.1.4.7.1.1_007				Rozvaděč RO0103 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		81,674		81,674		vlastní

		3,108.		A.1.4.7.1.1_008				Rozvaděč RMS0104 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		45,027		45,027		vlastní

		3,109.		A.1.4.7.1.1_009				Rozvaděč RMS101 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		106,058		106,058		vlastní

		3,110.		A.1.4.7.1.1_010				Rozvaděč RMS102 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		72,204		72,204		vlastní

		3,111.		A.1.4.7.1.1_011				Rozvaděčč RML103 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		146,625		146,625		vlastní

		3,112.		A.1.4.7.1.1_012				Rozvaděč RMA104 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		156,727		156,727		vlastní

		3,113.		A.1.4.7.1.1_013				Rozvaděč RMS105 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		105,111		105,111		vlastní

		3,114.		A.1.4.7.1.1_014				Rozvaděč RMS201 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		187,580		187,580		vlastní

		3,115.		A.1.4.7.1.1_015				Rozvaděč RMS202 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		45,643		45,643		vlastní

		3,116.		A.1.4.7.1.1_016				Rozvaděč RMS203 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		83,805		83,805		vlastní

		3,117.		A.1.4.7.1.1_017				Rozvaděč RMS204 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		104,448		104,448		vlastní

		3,118.		A.1.4.7.1.1_018				Rozvaděč RMS205 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		35,510		35,510		vlastní

		3,119.		A.1.4.7.1.1_019				Rozvaděč RPK301 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		176,151		176,151		vlastní

		3,120.		A.1.4.7.1.1_020				Rozvaděč RMS302 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		76,892		76,892		vlastní

		3,121.		A.1.4.7.1.1_021				Rozvaděč RMS303 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		48,768		48,768		vlastní

		3,122.		A.1.4.7.1.1_022				Rozvaděč RIT304 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		74,335		74,335		vlastní

		3,123.		A.1.4.7.1.1_023				Rozvaděč RMS401 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		47,726		47,726		vlastní

		3,124.		A.1.4.7.1.1_024				Rozvaděč RMS402 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		63,966		63,966		vlastní

		3,125.		A.1.4.7.1.1_025				Rozvaděč RMS403 (dle výkresové části)				ks		1.0		– 0		1.000		39,014		39,014		vlastní

		3,126.		A.1.4.7.1.1_026				Skříň měření (USM), nepřímé, In1600/5A, 4Q provedení ve standardu PRE a.s.				ks		1.0		– 0		1.000		42,612		42,612		vlastní

		3,127.		A.1.4.7.1.1_027				Ústředna NO 24V DC TBS 17061				ks		5.0		– 0		5.000		210,222		1,051,108		vlastní

		3,128.		A.1.4.7.1.1_028				Nástěnná rozvodnice CW 5.2-90 S, Vnitřní rozměr 750x500x166 (vxšxh-mm), Vnější rozměr 1078x795x319 - (vxšxh-mm), Splňuje EW90, P90, EI90, DP1S				ks		6.0		– 0		6.000		20,833		124,997		vlastní

		3,129.		A.1.4.7.1.1_029				UPS EATON 93PS o výkonu 10kW UPS 3/3fáze, 10kW - 93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6; VČ. SNMP (účinnost - 96,1% v režimu on-line, tepelné ztráty pouze 390W při zatížení 10kW; výstupní účiník 1; možnost / pozdějšího zvýšení výkonu UPS až na 40kW); AUTONOMNOT 30min PŘI 10kW ZÁTĚŽE				kmpl		1.0		– 0		1.000		187,495		187,495		vlastní

								A.1.4.7.1.02: Osvětlení														6,274,056

		3,130.		A.1.4.7.1.2_001				A1/ Závěsné LED svítidlo prstencového tvaru vyrobené ze zakruženého práškově lakovaného AL profilu - 75 x 70mm, průměr 2000mm, difuzor z PMMA materiálu, symetrická vyzařovací charakteristika, osazeno / elektronickým LED driverem, světelný tok 13200lm, příkon 106W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, - IP20				ks		1.0		– 0		1.000		44,033		44,033		vlastní

		3,131.		A.1.4.7.1.2_002				A2/ Závěsné LED svítidlo prstencového tvaru vyrobené ze zakruženého práškově lakovaného AL profilu - 75 x 70mm, průměr 1500mm, difuzor z PMMA materiálu, symetrická vyzařovací charakteristika, osazeno / elektronickým LED driverem, světelný tok 10560lm, příkon 88W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, - IP20				ks		1.0		– 0		1.000		36,184		36,184		vlastní

		3,132.		A.1.4.7.1.2_003				A3/ Závěsné LED svítidlo prstencového tvaru vyrobené ze zakruženého práškově lakovaného AL profilu - 75 x 100mm, průměr 665mm, difuzor z PMMA materiálu, symetrická vyzařovací charakteristika, osazeno / elektronickým LED driverem, světelný tok 3960lm, příkon 32W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, - IP20				ks		1.0		– 0		1.000		20,075		20,075		vlastní

		3,133.		A.1.4.7.1.2_004				B/ Vestavné LED svítidlo obdelníkového tvaru, rozměry 1195 x 595 x 15mm, těleso je vyrobeno z - hliníkové slitiny, difúzní deska z PMMA materiálu zajišťuje homogenní vyzařování po celé ploše / svítidla, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 6120lm, příkon 72W, teplota - chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP41				ks		121.0		– 0		121.000		3,977		481,237		vlastní

		3,134.		A.1.4.7.1.2_005				C1/ Vestavné LED svítidlo z hliníkového profilu, rozměry 900 x 82 x 90mm, povrchová úprava: - eloxovaný hliník, opálový difuzor, svítidla je možné spojovat do řad, osazeno LED driverem, světelný / tok 2189lm, příkon 20W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP40				ks		11.0		– 0		11.000		4,953		54,478		vlastní

		3,135.		A.1.4.7.1.2_006				C2/ Vestavné LED svítidlo z hliníkového profilu, rozměry 1200 x 82 x 90mm, povrchová úprava: - eloxovaný hliník, opálový difuzor, svítidla je možné spojovat do řad, osazeno elektronickým LED / driverem, světelný tok 2701lm, příkon 26W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP40				ks		68.0		– 0		68.000		5,824		396,012		vlastní

		3,136.		A.1.4.7.1.2_007				C3/ Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, rozměry 1415 x 60 x 62mm, povrchová úprava: - eloxovaný hliník nebo práškový lak, opálový difuzor, lankové závěsy, svítidla je možné spojovat do / řad, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 3350lm, příkon 22W, teplota chromatičnosti - 4000K, Ra?80, IP20				ks		12.0		– 0		12.000		7,101		85,214		vlastní

		3,137.		A.1.4.7.1.2_008				D1/ Speciální halové LED svítidlo pro potravinářský průmysl, vyrobeno z hliníkového odlitku, bílá - barva s práškovým nástřikem, rozměry 680 x 330 x 136mm, speciální optika s širokou vyzařovací / charakteristikou pro rovnoměrné osvětlení, chládící žebra, osazeno LED driverem pro řízení DALI - signálem, světelný tok 25200lm, příkon 174,6W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP65				ks		114.0		– 0		114.000		8,712		993,155		vlastní

		3,138.		A.1.4.7.1.2_009				E/ Vestavné kruhové LED svítidlo typu "downlight", rozměry: O217 x 110mm, výřez do podhledu: O200mm, - těleso je vyrobeno z bíle lakovaného hliníku, difuzor z polykarbonátu, rovnoměrná distribuce světla, / osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 2002lm, příkon 21W,  teplota chromatičnosti 3000K, - Ra?80, IP20				ks		193.0		– 0		193.000		1,752		338,106		vlastní

		3,139.		A.1.4.7.1.2_010				F1/ Vestavné kruhové LED svítidlo typu "downlight", rozměry: O172 x 94mm, výřez do podhledu: O150mm, - těleso je vyrobeno z bíle lakovaného hliníku, matně lesklý reflektor, rovnoměrná distribuce světla, / osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 1980lm, příkon 17,3W, teplota chromatičnosti 4000K, - Ra?80, IP54				ks		27.0		– 0		27.000		1,477		39,885		vlastní

		3,140.		A.1.4.7.1.2_011				F2/ Přisazené LED svítidlo válcového tvaru, rozměry: O132 x 216mm, vyrobeno z lakovaného hliníkového - profilu, reflektor z anodizovaného hliníku, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 835lm, / příkon 9W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP20				ks		16.0		– 0		16.000		2,406		38,499		vlastní

		3,141.		A.1.4.7.1.2_012				G/ Přisazené kruhové LED svítidlo, rozměry: O230 x 175mm, těleso je vyrobeno z bíle lakovaného - ocelového plechu, reflektor z leštěného anodizovaného hliníku, kryt reflektoru z transparentního / tvrzeného skla, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 2100lm, příkon 19W, teplota - chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP20				ks		108.0		– 0		108.000		2,430		262,425		vlastní

		3,142.		A.1.4.7.1.2_013				H/ LED pásek 500lm/m, 4,8W/m, 3000K, šířka pásku 8mm, IP20, hliníkový profil šířky 33,4mm				m		32.0		– 0		32.000		852		27,272		vlastní

		3,143.		A.1.4.7.1.2_014				J/ Závěsné kruhové LED svítidlo, rozměry: O455 x 75mm, vyrobené ze zakruženého práškově lakovaného - AL profilu, difuzor z PMMA materiálu, přímá vyzařovací charakteristika, osazeno elektronickým LED / driverem, světelný tok 2950lm, příkon 25W, teplota chromatičnosti 3000K, Ra?80, IP20				ks		3.0		– 0		3.000		12,547		37,641		vlastní

		3,144.		A.1.4.7.1.2_015				K/ Závěsné LED svítidlo válcového tvaru, rozměry: O132 x 216mm, vyrobeno z hliníkového odlitku, bílý - mikrostrukturální lak, zrcadlový reflektor z polykarbonátu povrstvený hliníkovým nápraškem, včetně / nastavitelného závěsu a stropní krytky, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 2300lm, - příkon 24W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?90, IP20				ks		16.0		– 0		16.000		2,544		40,711		vlastní

		3,145.		A.1.4.7.1.2_016				L/ Vestavný LED panel, rozměry: 595 x 595 x 12mm, vyrobeno z ocelového plechu, difuzor z PMMA - materiálu, rovnoměrná distribuce světla, životnost svítidla ? 50.000 hodin, osazeno elektronickým / LED driverem, světelný tok 5135lm, příkon 51W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP20				ks		51.0		– 0		51.000		2,462		125,565		vlastní

		3,146.		A.1.4.7.1.2_017				M/ Průmyslové LED svítidlo z průsvitného polykarbonátu, rozměry 1240 x 68 x 71mm, opálová difuzor s - odolnosti vůči vlhkosti, prachu a mechanickým nárazům, upínací spony z nerezové oceli, přisazená / nebo závěsná montáž, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 5400lm, příkon 45W, teplota - chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP65, IK08				ks		251.0		– 0		251.000		2,358		591,831		vlastní

		3,147.		A.1.4.7.1.2_018				N/ LED reflektor válcového tvaru pro osazení do 3-fázové lišty, rozměry: O95 x 146mm, vyrobeno z - hliníkového odlitku, bílý mikrostrukturální lak, zrcadlový reflektor z polykarbonátu povrstvený / hliníkovým nápraškem, reflektor je možné otáčet v rozmezí 0-335°a vyklápět o 90°, osazeno - elektronickým LED driverem, světelný tok 3300lm, příkon 36W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?90,		IP20		ks		52.0		– 0		52.000		5,303		275,750		vlastní

		3,148.		A.1.4.7.1.2_019				3-fáz. lišta vč. příslušenství (1m)				m		39.0		– 0		39.000		1,847		72,015		vlastní

		3,149.		A.1.4.7.1.2_020				P/ Vestavné kruhové LED svítidlo osazené vysoce výkonným RGBW multi-čipem určeným pro řízení - signálem pracujícím na protokolu DMX nebo RDM, který umožňuje změnu barvy světla v celé škále / barevného spektra, rozměry: O170 x 175mm, instalační otvor O151mm, max. příkon 50W, pasivní chladicí - jednotka zajišťuje efektivní odvod tepla, speciální čočka z PMMA materíálu s vyzařovací		charakteristikou 40°, životnost 100000 hodin, tepelná ochrana, provozní teplota -20° až +40°C, účinnost ? 93%, IP20		ks		12.0		– 0		12.000		23,958		287,492		vlastní

		3,150.		A.1.4.7.1.2_021				Q/ Nástěnné LED svítidlo s otočným reflektorem, rozměry: 703 x 120 x 62mm, těleso je vyrobeno z - hliníkového profilu, povrchová úprava: elox nebo práškový lak, opálový difuzor, nastavitelný / reflektor v rozmezí 0-360°, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 2100lm, příkon 17W, - teplota chromatičnosti 3000K, Ra?80, IP20				ks		7.0		– 0		7.000		5,663		39,639		vlastní

		3,151.		A.1.4.7.1.2_022				R/ Venkovní nástěnné LED svítidlo, rozměry: 383 x 195 x 306mm, základní deska je vyrobena z hliníku, - těleso z polykarbonátu v barvě antracit, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 1844lm, / příkon 15,4W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP65, IK10				ks		20.0		– 0		20.000		6,394		127,875		vlastní

		3,152.		A.1.4.7.1.2_023				S/ Vestavné kruhové LED svítidlo pro venkovní prostory typu "downlight", rozměry: O251 x 101mm, - výřez do podhledu O232mm, těleso je vyrobeno z hliníkového odlitku, reflektor z anodizovaného / hliníku, difuzor z PMMA materiálu, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 3400lm, příkon - 30W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP65				ks		29.0		– 0		29.000		2,104		61,019		vlastní

		3,153.		A.1.4.7.1.2_024				T1/ Svítidla do vysokých technologických provozů, závěsné
odolné proti čištění, vhodné do výroby				ks		19.0		– 0		19.000		14,204		269,879		vlastní

		3,154.		A.1.4.7.1.2_025				T2/ Svítidla do vysokých technologických provozů, závěsné
odolné proti čištění, vhodné do výroby				ks		9.0		– 0		9.000		14,204		127,837		vlastní

		3,155.		A.1.4.7.1.2_026				T3/ Svítidla do vysokých technologických provozů, závěsné
odolné proti čištění, vhodné do výroby				ks		41.0		– 0		41.000		14,204		582,371		vlastní

		3,156.		A.1.4.7.1.2_027				U/ Žárovkové svítidlo do rozvodny VN krytí IP44				ks		3.0		– 0		3.000		568		1,704		vlastní

		3,157.		A.1.4.7.1.2_028				V/ Kvalitní venkovní reflektorové svítidlo s výložnikem min. 50cm pro nasvětlení hlavního loga - fakulty. Barva černá / antracit.				ks		3.0		– 0		3.000		9,331		27,994		vlastní

		3,158.		A.1.4.7.1.2_029				W/ Venkovní sloupkové svítidlo LED, sloupek max. výška 800mm, obdélný průřez. IP54, celokovové - provedení, v dolní části dutý, černá/antracitová barva. Svítí na dvě strany,				ks		4.0		– 0		4.000		11,881		47,525		vlastní

		3,159.		A.1.4.7.1.2_030				Regulace DMX, pro RGB osvětlení (svítídel V) senzorické laboratoře (12 kójí)				kmpl		1.0		– 0		1.000		146,776		146,776		vlastní

		3,160.		A.1.4.7.1.2_031				KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ				ks		335.0		– 0		335.000		52		17,447		vlastní

		3,161.		A.1.4.7.1.2_032				KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ				ks		45.0		– 0		45.000		71		3,196		vlastní

		3,162.		A.1.4.7.1.2_033				HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1				ks		20.0		– 0		20.000		9		189		vlastní

		3,163.		A.1.4.7.1.2_034				KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ				ks		557.0		– 0		557.000		43		23,735		vlastní

		3,164.		A.1.4.7.1.2_035				MGU8.601 Instalační krabice , polar				ks		12.0		– 0		12.000		43		511		vlastní

		3,165.		A.1.4.7.1.2_036				Spojovací systém; A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.				ks		121.0		– 0		121.000		152		18,333		vlastní

		3,166.		A.1.4.7.1.2_037				SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2				ks		1,671.0		– 0		1,671.000		8		12,659		vlastní

		3,167.		A.1.4.7.1.2_038				SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2				ks		848.0		– 0		848.000		6		4,818		vlastní

		3,168.		A.1.4.7.1.2_039				SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2				ks		848.0		– 0		848.000		4		3,212		vlastní

		3,169.		A.1.4.7.1.2_040				Spínač řazení 1 Spínač jednopólový, řazení 1,polar				ks		109.0		– 0		109.000		142		15,483		vlastní

		3,170.		A.1.4.7.1.2_041				Přepínač řazení 6 Přepínač střídavý, řazení 6,polar				ks		102.0		– 0		102.000		147		14,971		vlastní

		3,171.		A.1.4.7.1.2_042				Přepínač řazení 7 Přepínač křížový, řazení 7,polar				ks		21.0		– 0		21.000		161		3,381		vlastní

		3,172.		A.1.4.7.1.2_043				Ovládač řazení 1/0So Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, řazení 1/0So,polar				ks		112.0		– 0		112.000		163		18,242		vlastní

		3,173.		A.1.4.7.1.2_044				Přepínač sériový, řazení 5 Přepínač sériový, řazení 5,polar				ks		36.0		– 0		36.000		156		5,625		vlastní

		3,174.		A.1.4.7.1.2_045				Mont. rámeček Zamak Montážní rámeček Zamak				ks		380.0		– 0		380.000		19		7,197		vlastní

		3,175.		A.1.4.7.1.2_046				Rámeček 1-násobný Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar				ks		380.0		– 0		380.000		19		7,197		vlastní

		3,176.		A.1.4.7.1.2_047				SDN5810121 Krycí rámeček IP44, jednonásobný, universální, bílá				ks		117.0		– 0		117.000		30		3,545		vlastní

		3,177.		A.1.4.7.1.2_048				Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, polar				ks		98.0		– 0		98.000		133		12,992		vlastní

		3,178.		A.1.4.7.1.2_049				Přepínač sériový, řazení 5, IP44, polar				ks		5.0		– 0		5.000		147		734		vlastní

		3,179.		A.1.4.7.1.2_050				Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, polar				ks		8.0		– 0		8.000		137		1,098		vlastní

		3,180.		A.1.4.7.1.2_051				Přepínač křížový, řazení 7, IP44, polar				ks		24.0		– 0		24.000		161		3,864		vlastní

		3,181.		A.1.4.7.1.2_052				Ovladač jednopólový, řazení 1/0, IP44, polar				ks		46.0		– 0		46.000		166		7,623		vlastní

		3,182.		A.1.4.7.1.2_053				SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ: PD3-1C-SM Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-SM - (povrchový)				ks		2.0		– 0		2.000		805		1,610		vlastní

		3,183.		A.1.4.7.1.2_054				SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ: PD3-1C-ZP Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-ZP - (vestavný/zapuštěný)				ks		6.0		– 0		6.000		1,136		6,818		vlastní

		3,184.		A.1.4.7.1.2_055				SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ: LC-Mini 120 Detektor pohybu 120° B.E.G. LUXOMAT LC-Mini 120 - (venkovní IP44)				ks		4.0		– 0		4.000		604		2,417		vlastní

		3,185.		A.1.4.7.1.2_056				Spínač jednopólový IP 54; řazení 1;; b. bílá				ks		5.0		– 0		5.000		161		805		vlastní

		3,186.		A.1.4.7.1.2_057				Přepínač střídavý IP 54; řazení 6;  b. bílá				ks		2.0		– 0		2.000		170		341		vlastní

		3,187.		A.1.4.7.1.2_058				Přepínač sériový IP 54; řazení 5; d. bílá				ks		2.0		– 0		2.000		189		379		vlastní

		3,188.		A.1.4.7.1.2_059				Kabel silový,izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně				m		4,383.0		– 0		4,383.000		27		116,213		vlastní

		3,189.		A.1.4.7.1.2_060				Kabel silový,izolace PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		7,334.0		– 0		7,334.000		27		194,457		vlastní

		3,190.		A.1.4.7.1.2_061				Kabel silový,izolace PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně				m		163.0		– 0		163.000		33		5,402		vlastní

		3,191.		A.1.4.7.1.2_062				Kabel silový,izolaceE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně				m		746.0		– 0		746.000		34		25,431		vlastní

		3,192.		A.1.4.7.1.2_063				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, barva pláště oranžová, třída reakce na oheň - B2 - ca, s1, d0 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně				m		235.0		– 0		235.000		43		10,014		vlastní

		3,193.		A.1.4.7.1.2_064				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, barva pláště oranžová, třída reakce na ohe - B2 - ca, s1, d0 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně				m		288.0		– 0		288.000		43		12,272		vlastní

		3,194.		A.1.4.7.1.2_065				Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel pro krabice; 100x100x50 mm				ks		557.0		– 0		557.000		57		31,647		vlastní

								A.1.4.7.1.03: Nouzové osvětlení														1,356,783

		3,195.		A.1.4.7.1.3_001				N1/ Nouzové svítidlo LED s vyšším krytím s piktogramem  Krytí IP65, napájení 24V DC, světelný zdroj - LED3,2W, příkon 4,3W, Svítidlo je určené pro decentralizovaný bateriový systém 24V				ks		180.0		– 0		180.000		3,333		599,984		vlastní

		3,196.		A.1.4.7.1.3_002				N2/ Nouzové svítidlo plochého zapuštěného provedení s výkonou diodou, Integrovaným reflektorem a - speciální optikou, jako "dvojitá čočka" s asymetrickým rozložením svítivosti . Krytí IP41, napájení / 24V DC, světelný tok 190lm, příkon 3,8W, napájení 24V DC Svítidlo je určené pro decentralizovaný - bateriový systém 24V				ks		33.0		– 0		33.000		3,485		114,997		vlastní

		3,197.		A.1.4.7.1.3_003				N3/ Nouzové svítidlo LED s vyšším krytím s piktogramem.  Krytí IP65, napájení 24V DC, světelný zdroj - LED3,2W, příkon 4,3W,Svítidlo je určené pro nasvětlení prostoru před hydrantem Svítidlo je určené / pro decentralizovaný bateriový systém 24V				ks		19.0		– 0		19.000		3,356		63,763		vlastní

		3,198.		A.1.4.7.1.3_004				N4/ Nouzové svítidlo plochého nástěnného provedení s výkonou diodou, Integrovaným reflektorem a - speciální optikou,hlubokozážič . Krytí IP41, napájení 24V DC, světelný tok 190lm, příkon 3,8W, / napájení 24V DC Svítidlo je určené pro decentralizovaný bateriový systém 24V				ks		12.0		– 0		12.000		4,025		48,294		vlastní

		3,199.		A.1.4.7.1.3_005				N5/ Nouzové svítidlo plochého nástěnného provedení s výkonou diodou, Integrovaným reflektorem a - speciální optikou, jako "dvojitá čočka" s asymetrickým rozložením svítivosti . Krytí IP41, napájení / 24V DC, světelný tok 190lm, příkon 3,8W, napájení 24V DC Svítidlo je určené pro decentralizovaný - bateriový systém 24V				ks		15.0		– 0		15.000		3,759		56,391		vlastní

		3,200.		A.1.4.7.1.3_006				Krabice s požární odolností; KSK 100 PO10J				ks		96.0		– 0		96.000		653		62,726		vlastní

		3,201.		A.1.4.7.1.3_007				Interface pro propojení skupiny ústředen nouzového osvětlení do sítě ethernet				ks		1.0		– 0		1.000		61,551		61,551		vlastní

		3,202.		A.1.4.7.1.3_008				Software; Program pro vizualizace a správu nouzového osvětlení na PC				ks		1.0		– 0		1.000		33,143		33,143		vlastní

		3,203.		A.1.4.7.1.3_009				Kabel sdělovací. Stáč. Páry, stíněný, Izolace PVC; SYKFY 2x2x0,5 , pevně				m		250.0		– 0		250.000		36		8,996		vlastní

		3,204.		A.1.4.7.1.3_010				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, barva pláště oranžová, třída reakce na ohe - B2 - ca, s1, d0; 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně				m		848.0		– 0		848.000		47		40,150		vlastní

		3,205.		A.1.4.7.1.3_011				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene, barva pláště oranžová, třída reakce na ohe - B2 - ca, s1, d0; 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně				m		2,184.0		– 0		2,184.000		51		111,679		vlastní

		3,206.		A.1.4.7.1.3_012				Trasa s funkční integritou - normovaná trasa pro jednotlivé kabely; Příchytka + vrut(kotva)				ks		6,552.0		– 0		6,552.000		24		155,109		vlastní

								A.1.4.7.1.04: Zásuvky a technologie														2,765,736

		3,207.		A.1.4.7.1.4_001				KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ				ks		3.0		– 0		3.000		52		156		vlastní

		3,208.		A.1.4.7.1.4_002				HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1				ks		408.0		– 0		408.000		9		3,864		vlastní

		3,209.		A.1.4.7.1.4_003				HM 10 HMOŽDINKA 10				ks		51.0		– 0		51.000		11		580		vlastní

		3,210.		A.1.4.7.1.4_004				KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ				ks		875.0		– 0		875.000		43		37,286		vlastní

		3,211.		A.1.4.7.1.4_005				HM 10 HMOŽDINKA 10				ks		51.0		– 0		51.000		9		483		vlastní

		3,212.		A.1.4.7.1.4_006				SVORKOVNICE KRABICOVÁ; 273-102 4x1-2,5mm2				ks		2,845.0		– 0		2,845.000		8		21,552		vlastní

		3,213.		A.1.4.7.1.4_007				SVORKOVNICE KRABICOVÁ; 273-104 3x1-2,5mm2				ks		1,800.0		– 0		1,800.000		6		10,227		vlastní

		3,214.		A.1.4.7.1.4_008				SVORKOVNICE KRABICOVÁ; 273-112 2x1-2,5mm2				ks		1,800.0		– 0		1,800.000		4		6,818		vlastní

		3,215.		A.1.4.7.1.4_009				Krabice pro montáž na omítku jednonásobná,polar				ks		3.0		– 0		3.000		38		114		vlastní

		3,216.		A.1.4.7.1.4_010				Ovládač řazení 1/0So Ovládač tlačítkový řazení 1/0So,polar				ks		10.0		– 0		10.000		166		1,657		vlastní

		3,217.		A.1.4.7.1.4_011				Montážní rámeček Zamak				ks		10.0		– 0		10.000		19		189		vlastní

		3,218.		A.1.4.7.1.4_012				Rámeček 1-násobný Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar				ks		10.0		– 0		10.000		19		189		vlastní

		3,219.		A.1.4.7.1.4_013				Zásuvka 2P+PE Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami,polar				ks		517.0		– 0		517.000		180		93,018		vlastní

		3,220.		A.1.4.7.1.4_014				Mont. rámeček Zamak Montážní rámeček Zamak				ks		818.0		– 0		818.000		19		15,492		vlastní

		3,221.		A.1.4.7.1.4_015				Rámeček 1-násobný Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar				ks		188.0		– 0		188.000		19		3,561		vlastní

		3,222.		A.1.4.7.1.4_016				Rámeček 2-násobný Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, polar				ks		81.0		– 0		81.000		38		3,068		vlastní

		3,223.		A.1.4.7.1.4_017				Rámeček 4-násobný Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, polar				ks		56.0		– 0		56.000		76		4,242		vlastní

		3,224.		A.1.4.7.1.4_018				MGU3.039.18P Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, s ochranou proti přepětí, akustická - signalizace, polar				ks		57.0		– 0		57.000		682		38,863		vlastní

		3,225.		A.1.4.7.1.4_019				Krycí rámeček IP44, jednonásobný, universální, bílá				ks		301.0		– 0		301.000		28		8,551		vlastní

		3,226.		A.1.4.7.1.4_020				SDN5810321 Krycí rámeček IP44, dvojnásobný, universální, bílá (vodorovný)				ks		1.0		– 0		1.000		57		57		vlastní

		3,227.		A.1.4.7.1.4_021				Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem				ks		301.0		– 0		301.000		152		45,605		vlastní

		3,228.		A.1.4.7.1.4_022				Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d.; b. bílá				ks		3.0		– 0		3.000		180		540		vlastní

		3,229.		A.1.4.7.1.4_023				Podlahová krabice 2x 230V, 2x RJ45				ks		12.0		– 0		12.000		5,208		62,498		vlastní

		3,230.		A.1.4.7.1.4_024				Trojpólový vypínač 16A, 500V, pevně				ks		19.0		– 0		19.000		521		9,896		vlastní

		3,231.		A.1.4.7.1.4_025				Trojpólový vypínač 32A, 500V, pevně				ks		21.0		– 0		21.000		814		17,102		vlastní

		3,232.		A.1.4.7.1.4_026				Trojpólový vypínač 63A, 500V, pevně				ks		13.0		– 0		13.000		1,600		20,804		vlastní

		3,233.		A.1.4.7.1.4_027				Spínač stiskací , zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá 25A, IP55				ks		1.0		– 0		1.000		852		852		vlastní

		3,234.		A.1.4.7.1.4_028				Ovladače CETRALSTOP, TOTALSTOP; GW 42 201, tlačítka pro nastavení konfigurace: "rozbít a zmáčknout", - "rozbít", samolepící piktogramy "Rozbít sklo" a "Stisknout tlačítko", krytky na šrouby a / příslušenství pr				ks		2.0		– 0		2.000		900		1,799		vlastní

		3,235.		A.1.4.7.1.4_029				Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 16 A				ks		77.0		– 0		77.000		473		36,457		vlastní

		3,236.		A.1.4.7.1.4_030				Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 32 A				ks		14.0		– 0		14.000		575		8,047		vlastní

		3,237.		A.1.4.7.1.4_031				Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 63 A				ks		4.0		– 0		4.000		1,139		4,557		vlastní

		3,238.		A.1.4.7.1.4_032				Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A				ks		3.0		– 0		3.000		360		1,080		vlastní

		3,239.		A.1.4.7.1.4_033				Atypická úprava zapuštěné pojistkové skříně pro připojení mobilního DA, pojistková sada 250				ks		1.0		– 0		1.000		47,347		47,347		vlastní

		3,240.		A.1.4.7.1.4_034				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-O 2x1.5 , pevně				m		19.81		– 0		19.810		24		469		vlastní

		3,241.		A.1.4.7.1.4_035				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně				m		323.32		– 0		323.320		27		8,573		vlastní

		3,242.		A.1.4.7.1.4_036				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		1,179.53		– 0		1,179.530		27		31,275		vlastní

		3,243.		A.1.4.7.1.4_037				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně				m		9,701.26		– 0		9,701.260		33		321,529		vlastní

		3,244.		A.1.4.7.1.4_038				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x 4 , pevně				m		410.23		– 0		410.230		46		19,035		vlastní

		3,245.		A.1.4.7.1.4_039				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x16 , pevně				m		644.03		– 0		644.030		142		91,479		vlastní

		3,246.		A.1.4.7.1.4_040				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x2.5 , pevně				m		2,644.17		– 0		2,644.170		43		112,675		vlastní

		3,247.		A.1.4.7.1.4_041				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x4 , pevně				m		489.02		– 0		489.020		62		30,563		vlastní

		3,248.		A.1.4.7.1.4_042				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x6 , pevně				m		1,505.88		– 0		1,505.880		82		124,061		vlastní

		3,249.		A.1.4.7.1.4_043				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x10 , pevně				m		739.62		– 0		739.620		118		87,547		vlastní

		3,250.		A.1.4.7.1.4_044				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x16 , pevně				m		78.33		– 0		78.330		152		11,868		vlastní

		3,251.		A.1.4.7.1.4_045				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x25 , pevně				m		333.79		– 0		333.790		218		72,699		vlastní

		3,252.		A.1.4.7.1.4_046				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x25 , pevně				m		195.48		– 0		195.480		256		49,979		vlastní

		3,253.		A.1.4.7.1.4_047				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x35 , pevně				m		312.55		– 0		312.550		294		91,750		vlastní

		3,254.		A.1.4.7.1.4_048				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x50 , pevně				m		148.9		– 0		148.900		398		59,220		vlastní

		3,255.		A.1.4.7.1.4_049				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x70 , pevně				m		66.4		– 0		66.400		530		35,211		vlastní

		3,256.		A.1.4.7.1.4_050				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x95, pevně				m		91.91		– 0		91.910		710		65,275		vlastní

		3,257.		A.1.4.7.1.4_051				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x120 , pevně				m		277.86		– 0		277.860		881		244,700		vlastní

		3,258.		A.1.4.7.1.4_052				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 4x185, pevně				m		221.61		– 0		221.610		1,439		318,975		vlastní

		3,259.		A.1.4.7.1.4_053				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x50 , pevně				m		17.3		– 0		17.300		502		8,683		vlastní

		3,260.		A.1.4.7.1.4_054				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x70 , pevně				m		76.76		– 0		76.760		644		49,427		vlastní

		3,261.		A.1.4.7.1.4_055				Kabel jednožilový; 1-YY 300 mm2 , pevně				m		120.0		– 0		120.000		587		70,453		vlastní

		3,262.		A.1.4.7.1.4_056				Šnůra střední, izolace kaučuk (CGSG); H05RN-F-X 5x4 , pevně				m		25.0		– 0		25.000		76		1,894		vlastní

		3,263.		A.1.4.7.1.4_057				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - 1-CXKH-V-O  3x1.5 mm2 , pevně				m		340.0		– 0		340.000		47		16,098		vlastní

		3,264.		A.1.4.7.1.4_058				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně				m		389.91		– 0		389.910		47		18,461		vlastní

		3,265.		A.1.4.7.1.4_059				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně				m		356.21		– 0		356.210		56		19,901		vlastní

		3,266.		A.1.4.7.1.4_060				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně				m		56.0		– 0		56.000		56		3,129		vlastní

		3,267.		A.1.4.7.1.4_061				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - 1-CXKH-V-J 5x25 mm2 , pevně				m		124.0		– 0		124.000		530		65,756		vlastní

		3,268.		A.1.4.7.1.4_062				Kabel VN; 22-CXEKCY 1x 35/16 mm2				m		30.0		– 0		30.000		426		12,784		vlastní

		3,269.		A.1.4.7.1.4_063				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYY 6 , pevně				m		2,160.0		– 0		2,160.000		21		44,999		vlastní

		3,270.		A.1.4.7.1.4_064				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYY 10 , pevně				m		540.0		– 0		540.000		30		16,363		vlastní

		3,271.		A.1.4.7.1.4_065				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYA 16 , pevně				m		774.0		– 0		774.000		38		29,317		vlastní

		3,272.		A.1.4.7.1.4_066				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYA 25 , pevně				m		405.0		– 0		405.000		57		23,011		vlastní

		3,273.		A.1.4.7.1.4_067				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYA 35 , pevně				m		405.0		– 0		405.000		76		30,681		vlastní

		3,274.		A.1.4.7.1.4_068				Vodič jednožilový, izolace PVC; 1-YY 120 mm2, pevně				m		35.0		– 0		35.000		241		8,451		vlastní

		3,275.		A.1.4.7.1.4_069				Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m				ks		154.0		– 0		154.000		85		13,125		vlastní

		3,276.		A.1.4.7.1.4_070				Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel pro krabice; 100x100x50 mm				ks		876.0		– 0		876.000		57		49,771		vlastní

								A.1.4.7.1.05: Žaluzie														40,045

		3,277.		A.1.4.7.1.5_001				KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ				ks		4.0		– 0		4.000		52		208		vlastní

		3,278.		A.1.4.7.1.5_002				KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ				ks		12.0		– 0		12.000		43		511		vlastní

		3,279.		A.1.4.7.1.5_003				Svorkovnice krabicová; 273-102 4x1-2,5mm2				ks		69.0		– 0		69.000		8		523		vlastní

		3,280.		A.1.4.7.1.5_004				Svorkovnice krabicová; 273-104 3x1-2,5mm2				ks		28.0		– 0		28.000		6		159		vlastní

		3,281.		A.1.4.7.1.5_005				Svorkovnice krabicová; 273-112 2x1-2,5mm2				ks		28.0		– 0		28.000		4		106		vlastní

		3,282.		A.1.4.7.1.5_006				Montážní rámeček Zamak				ks		12.0		– 0		12.000		19		227		vlastní

		3,283.		A.1.4.7.1.5_007				Ovládače žaluzií, řazení 2x2 Spínač jednopólový ovládače žaluzií, řazení 2x2,polar				ks		12.0		– 0		12.000		208		2,500		vlastní

		3,284.		A.1.4.7.1.5_008				Rámeček 1-násobný Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar				ks		12.0		– 0		12.000		19		227		vlastní

		3,285.		A.1.4.7.1.5_009				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně				m		264.0		– 0		264.000		27		7,000		vlastní

		3,286.		A.1.4.7.1.5_010				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		215.0		– 0		215.000		27		5,701		vlastní

		3,287.		A.1.4.7.1.5_011				Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x2.5 , pevně				m		521.0		– 0		521.000		43		22,201		vlastní

		3,288.		A.1.4.7.1.5_012				Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel pro krabice; 100x100x50 mm				ks		12.0		– 0		12.000		57		682		vlastní

								A.1.4.7.1.06: Kabelový nosný systém														1,554,419

		3,289.		A.1.4.7.1.6_001				Kabelová nosná trasa 200/60mm včetně kotvícího materiálu				m		649.0		– 0		649.000		360		233,535		vlastní

		3,290.		A.1.4.7.1.6_002				Kabelová nosná trasa 300/60mm včetně kotvícího materiálu				m		257.0		– 0		257.000		421		108,297		vlastní

		3,291.		A.1.4.7.1.6_003				Kabelová nosná trasa 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		88.0		– 0		88.000		492		43,332		vlastní

		3,292.		A.1.4.7.1.6_004				Kabelová nosná trasa 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m		54.0		– 0		54.000		653		35,283		vlastní

		3,293.		A.1.4.7.1.6_005				Kabelový žebřík 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		45.0		– 0		45.000		521		23,437		vlastní

		3,294.		A.1.4.7.1.6_006				Kabelový žebřík 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m		97.0		– 0		97.000		682		66,135		vlastní

		3,295.		A.1.4.7.1.6_007				Kabelový žebřík 600/60mm včetně kotvícího materiálu				m		55.0		– 0		55.000		758		41,666		vlastní

		3,296.		A.1.4.7.1.6_008				Požárně funkční kabelová trasa; Žebřík 300/60mm včetně kotvícího materiálu				m		58.0		– 0		58.000		436		25,264		vlastní

		3,297.		A.1.4.7.1.6_009				Požárně funkční kabelová trasa; Žebřík 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		55.0		– 0		55.000		521		28,645		vlastní

		3,298.		A.1.4.7.1.6_010				Požárně funkční kabelová trasa; Žlab 100/60mm včetně kotvícího materiálu				m		42.0		– 0		42.000		275		11,534		vlastní

		3,299.		A.1.4.7.1.6_011				Požárně funkční kabelová trasa; Žlab 200/60mm včetně kotvícího materiálu				m		42.0		– 0		42.000		379		15,909		vlastní

		3,300.		A.1.4.7.1.6_012				Požárně funkční kabelová trasa; Žlab 300/60mm včetně kotvícího materiálu				m		54.0		– 0		54.000		436		23,522		vlastní

		3,301.		A.1.4.7.1.6_013				Příchytka + vrut(kotva)				ks		2,286.0		– 0		2,286.000		14		32,471		vlastní

		3,302.		A.1.4.7.1.6_014				Kabelová bandáž do suchých prostor FSB-BS				ks		25.0		– 0		25.000		2,367		59,184		vlastní

		3,303.		A.1.4.7.1.6_015				Kovová pásková příchytka ve tvaru žebříku s jednoduchým zámkem, šířka 7 mm,				ks		500.0		– 0		500.000		14		7,102		vlastní

		3,304.		A.1.4.7.1.6_016				Zachycení tahu v trase s pož. funkčností, sada: minerální vata, kryt a kartuše s požárním tmelem				ks		10.0		– 0		10.000		3,314		33,143		vlastní

		3,305.		A.1.4.7.1.6_017				1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		4,923.0		– 0		4,923.000		45		223,767		vlastní

		3,306.		A.1.4.7.1.6_018				1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		1,786.0		– 0		1,786.000		49		87,945		vlastní

		3,307.		A.1.4.7.1.6_019				1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		585.0		– 0		585.000		53		31,022		vlastní

		3,308.		A.1.4.7.1.6_020				1540HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		378.0		– 0		378.000		57		21,477		vlastní

		3,309.		A.1.4.7.1.6_021				5316 PŘÍCHYTKA PVC				ks		4,923.0		– 0		4,923.000		3		16,316		vlastní

		3,310.		A.1.4.7.1.6_022				5325 PŘÍCHYTKA PVC				ks		1,786.5		– 0		1,786.500		4		7,613		vlastní

		3,311.		A.1.4.7.1.6_023				5332 PŘÍCHYTKA PVC				ks		585.0		– 0		585.000		6		3,324		vlastní

		3,312.		A.1.4.7.1.6_024				5340 PŘÍCHYTKA PVC				ks		378.0		– 0		378.000		8		2,864		vlastní

		3,313.		A.1.4.7.1.6_025				VRUT				ks		7,672.0		– 0		7,672.000		3		21,795		vlastní

		3,314.		A.1.4.7.1.6_026				1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX				m		1,237.0		– 0		1,237.000		36		44,512		vlastní

		3,315.		A.1.4.7.1.6_027				1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX  25 320N				m		446.0		– 0		446.000		38		16,893		vlastní

		3,316.		A.1.4.7.1.6_028				1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N				m		145.0		– 0		145.000		40		5,767		vlastní

		3,317.		A.1.4.7.1.6_029				1440 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N				m		94.0		– 0		94.000		43		4,006		vlastní

		3,318.		A.1.4.7.1.6_030				2031/ 8   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8				ks		2,286.0		– 0		2,286.000		43		97,412		vlastní

		3,319.		A.1.4.7.1.6_031				2031/15   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15				ks		1,210.0		– 0		1,210.000		76		91,664		vlastní

		3,320.		A.1.4.7.1.6_032				Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovaci pasek (vč. pásku)				ks		1,120.0		– 0		1,120.000		33		37,120		vlastní

		3,321.		A.1.4.7.1.6_033				HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks		4,617.0		– 0		4,617.000		11		52,464		vlastní

								A.1.4.7.1.07: Ostatní														391,088

		3,322.		A.1.4.7.1.7_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl		1.0		– 0		1.000		33,143		33,143		vlastní

		3,323.		A.1.4.7.1.7_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kmpl		1.0		– 0		1.000		37,878		37,878		vlastní

		3,324.		A.1.4.7.1.7_003				Montáž a práce spojené s instalací rozváděčů				kmpl		1.0		– 0		1.000		56,817		56,817		vlastní

		3,325.		A.1.4.7.1.7_004				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kmpl		1.0		– 0		1.000		113,633		113,633		vlastní

		3,326.		A.1.4.7.1.7_005				Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách, předpoklad 80 hod				kmpl		1.0		– 0		1.000		23,674		23,674		vlastní

		3,327.		A.1.4.7.1.7_006				Koordinace postupu prací s ostatními profesemi, předpoklad 80 hod				kmpl		1.0		– 0		1.000		23,674		23,674		vlastní

		3,328.		A.1.4.7.1.7_007				Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500; Revizní technik, předpoklad 270 hod				kmpl		1.0		– 0		1.000		102,270		102,270		vlastní

								A.1.4.7.02: Fotovoltaika														3,165,160

								A.1.4.7.2.01: Fotovoltaika														3,165,160

		3,329.		A.1.4.7.2.1_001				Fotovoltaický modul o jmenovitém výkonu 275Wp - Winaico WST275				kpl		201.0		– 0		201.000		9,469		1,903,357		vlastní

		3,330.		A.1.4.7.2.1_002				Montážní systém fotovoltaických modulů na ploché střechy, sklon 15st. - hb Solar SCIROCO				kpl		201.0		– 0		201.000		1,894		380,671		vlastní

		3,331.		A.1.4.7.2.1_003				Vnitrostaveništní doprava vertikální (zdvih materiálu na střechu objektu)				t		20.0		– 0		20.000		2,367		47,347		vlastní

		3,332.		A.1.4.7.2.1_004				Solární kabel s PU izolací / UV odolný - 6mm2, černý				m		1,000.0		– 0		1,000.000		85		85,225		vlastní

		3,333.		A.1.4.7.2.1_005				Konektory 6xMC -, 6xMC+				ks		300.0		– 0		300.000		152		45,453		vlastní

		3,334.		A.1.4.7.2.1_006				Drátěný kabelový žlab 50/50 + příslušenství: nosník, spojovací materiál, zemnící propojka				kpl		100.0		– 0		100.000		237		23,674		vlastní

		3,335.		A.1.4.7.2.1_007				Ochranná ohebná trubka odolná UV záření, průměr 16mm				m		50.0		– 0		50.000		85		4,261		vlastní

		3,336.		A.1.4.7.2.1_008				Síťový invertor Fronius IG PLUS 150 V3				ks		1.0		– 0		1.000		71,021		71,021		vlastní

		3,337.		A.1.4.7.2.1_009				Síťový invertor Fronius IG PLUS 120 V3				ks		6.0		– 0		6.000		62,309		373,853		vlastní

		3,338.		A.1.4.7.2.1_010				Válcová pojistka o proudová hodnotě 12A, 900V DC				ks		8.0		– 0		8.000		331		2,651		vlastní

		3,339.		A.1.4.7.2.1_011				Elektroinstalační lišta LHD 40x40				m		40.0		– 0		40.000		47		1,894		vlastní

		3,340.		A.1.4.7.2.1_012				Silový kabel CYKY-J 5x10				m		50.0		– 0		50.000		118		5,918		vlastní

		3,341.		A.1.4.7.2.1_013				Silový kabel CYKY-J 5x4				m		30.0		– 0		30.000		62		1,847		vlastní

		3,342.		A.1.4.7.2.1_014				Ochranný vodič CYA 16, zelenožlutý				m		200.0		– 0		200.000		38		7,576		vlastní

		3,343.		A.1.4.7.2.1_015				Ochranný vodič CYA 6, zelenožlutý				m		100.0		– 0		100.000		21		2,083		vlastní

		3,344.		A.1.4.7.2.1_016				Rozváděč el. výrobny RFVE (modulová rozvodnice (krytí IP54/IP/20), modulový hlavní vypínač, jističe, - třífázový cejchovaný elektroměr, modulový instalační stykač, frekvenční a napěťová ochrana, DC / přepěťová ochrana 500V/DC (Imax-40kA, In-20kA), AC přepěťová ochrana 4P/230 TN-S (Imax-40kA, - In-20kA))				kpl		1.0		– 0		1.000		33,143		33,143		vlastní

		3,345.		A.1.4.7.2.1_017				Doplnění do stávajícího rozváděče objektu R.. (jistič B50/3)				kpl		1.0		– 0		1.000		4,735		4,735		vlastní

		3,346.		A.1.4.7.2.1_018				Pomocný materiál (dutinky, lisovací oka, spojovací materiál, stahovací pásky)				kpl		1.0		– 0		1.000		9,469		9,469		vlastní

		3,347.		A.1.4.7.2.1_019				Venkovní montáž (FV moduly, montážní systém, kabelová trasa, kabeláž)				kpl		1.0		– 0		1.000		14,204		14,204		vlastní

		3,348.		A.1.4.7.2.1_020				Vnitřní montáž (síťové invertory, rozváděče - RFVE a R…, kabelová trasa, kabeláž)				kpl		1.0		– 0		1.000		18,939		18,939		vlastní

		3,349.		A.1.4.7.2.1_021				Monitoring vč. Oživení				kpl		1.0		– 0		1.000		28,408		28,408		vlastní

		3,350.		A.1.4.7.2.1_022				Nastavení a spuštění síťových invertorů				kpl		7.0		– 0		7.000		14,204		99,429		vlastní

								A.1.4.7.03: Bleskovod a uzemnění														300,333

								A.1.4.7.3.01: Bleskovod a uzemnění														285,182

		3,351.		A.1.4.7.3.1_001				1225HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP				m		200.0		– 0		200.000		52		10,416		vlastní

		3,352.		A.1.4.7.3.1_002				Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký				m		963.0		– 0		963.000		85		82,072		vlastní

		3,353.		A.1.4.7.3.1_003				Pozinkovaný ocelový drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně				m		69.0		– 0		69.000		76		5,227		vlastní

		3,354.		A.1.4.7.3.1_004				Ocelový pozinkovaný pásek 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně				m		552.0		– 0		552.000		76		41,817		vlastní

		3,355.		A.1.4.7.3.1_005				Jímací tyč a ochranná trubka; JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm				ks		9.0		– 0		9.000		758		6,818		vlastní

		3,356.		A.1.4.7.3.1_006				Jímací tyč a ochranná trubka; JR 4,0 AlMgSi s rovným koncem, L 4000mm				ks		12.0		– 0		12.000		1,136		13,636		vlastní

		3,357.		A.1.4.7.3.1_007				Jímací tyč a ochranná trubka; JR 6,0 AlMgSi s rovným koncem, L 6000mm				ks		2.0		– 0		2.000		1,704		3,409		vlastní

		3,358.		A.1.4.7.3.1_008				SJ stojan pro jímací tyč				ks		2.0		– 0		2.000		2,841		5,682		vlastní

		3,359.		A.1.4.7.3.1_009				NS 6 napínací šroub M6				ks		4.0		– 0		4.000		57		227		vlastní

		3,360.		A.1.4.7.3.1_010				Lanko 3 N lanko nerezové průměr 3mm				m		12.0		– 0		12.000		57		682		vlastní

		3,361.		A.1.4.7.3.1_011				Oddálený hromosvod; PB19 podstavec betonový 19kg				ks		21.0		– 0		21.000		379		7,954		vlastní

		3,362.		A.1.4.7.3.1_012				PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm				ks		506.0		– 0		506.000		76		38,332		vlastní

		3,363.		A.1.4.7.3.1_013				PV1p-20 do zdiva, L 20mm, plastová				ks		312.0		– 0		312.000		76		23,636		vlastní

		3,364.		A.1.4.7.3.1_014				Vrut + hmoždinka				ks		312.0		– 0		312.000		9		2,954		vlastní

		3,365.		A.1.4.7.3.1_015				OJ objímka jímací tyče				ks		8.0		– 0		8.000		114		909		vlastní

		3,366.		A.1.4.7.3.1_016				DOHTK držák oddáleného hromosvodu na trubku s kloubem				ks		8.0		– 0		8.000		142		1,136		vlastní

		3,367.		A.1.4.7.3.1_017				ITV 43 izolační tyč pro vodič 430mm				ks		8.0		– 0		8.000		426		3,409		vlastní

		3,368.		A.1.4.7.3.1_018				SU univerzální				ks		140.0		– 0		140.000		57		7,954		vlastní

		3,369.		A.1.4.7.3.1_019				SK křížová				ks		95.0		– 0		95.000		76		7,197		vlastní

		3,370.		A.1.4.7.3.1_020				SZb zkušební - litinová				ks		23.0		– 0		23.000		85		1,960		vlastní

		3,371.		A.1.4.7.3.1_021				SR 3a svorka páska-drát				ks		58.0		– 0		58.000		76		4,394		vlastní

		3,372.		A.1.4.7.3.1_022				SKd křížová diagonální				ks		48.0		– 0		48.000		76		3,636		vlastní

		3,373.		A.1.4.7.3.1_023				SJ 1b k jímací tyči,D=20, dvoušroubová				ks		23.0		– 0		23.000		66		1,525		vlastní

		3,374.		A.1.4.7.3.1_024				ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm				ks		4.0		– 0		4.000		237		947		vlastní

		3,375.		A.1.4.7.3.1_025				EPS SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ				ks		2.0		– 0		2.000		426		852		vlastní

		3,376.		A.1.4.7.3.1_026				KO 125 KRABICE ODBOČNÁ				ks		23.0		– 0		23.000		180		4,138		vlastní

		3,377.		A.1.4.7.3.1_027				Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50 mm š. 70 mm				m		100.0		– 0		100.000		43		4,261		vlastní

								A.1.4.7.3.02: Osatní														15,151

		3,378.		A.1.4.7.3.2_001				Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500; Revizní technik, předpoklad 40 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		15,151		15,151		vlastní

								A.1.4.08: Slaboproudá elektrotechnika														9,786,904

								A.1.4.8.01: Strukturovaná kabeláž														4,300,632

								A.1.4.8.1.01: Rack 1														169,569

		3,379.		A.1.4.8.1.1_001				RACK 19" 42 U, 800x1200, stojanový, přední dveře uzamykatelné z perforovaného plechu, zadní dveře - dělené uzamykatelné z perforovaného plechu, bočnice stojanu dělené odnímatelné a uzamykatelné				ks		1.0		– 0		1.000		47,276		47,276		vlastní

		3,380.		A.1.4.8.1.1_002				Zakrytování studené uličky (střešní panely, vstupní dveře, příslušenství).				ks		1.0		– 0		1.000		26,124		26,124		vlastní

		3,381.		A.1.4.8.1.1_003				Ventilační jednotka, automatický termostat				ks		1.0		– 0		1.000		3,289		3,289		vlastní

		3,382.		A.1.4.8.1.1_004				IP-PDU, 36x IEC C13 (18x double), 6x IEC C19, 3 fáze, 3x 16A,, 5x - 2.5mm2, 2m kabel, IEC 60309				ks		1.0		– 0		1.000		33,038		33,038		vlastní

		3,383.		A.1.4.8.1.1_005				ISDN telefonní Patch panel 50xRJ45, UTP, osazený				ks		1.0		– 0		1.000		2,564		2,564		vlastní

		3,384.		A.1.4.8.1.1_006				Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený				ks		13.0		– 0		13.000		3,955		51,411		vlastní

		3,385.		A.1.4.8.1.1_007				Vyvazovací panel 1U				ks		10.0		– 0		10.000		268		2,678		vlastní

		3,386.		A.1.4.8.1.1_008				Zaslepovací panely				kpl		1.0		– 0		1.000		2,286		2,286		vlastní

		3,387.		A.1.4.8.1.1_009				Montážní příslušenství				kpl		1.0		– 0		1.000		902		902		vlastní

								A.1.4.8.1.02: Rack 2														150,591

		3,388.		A.1.4.8.1.2_001				RACK 19" 42 U, 800x1200, stojanový, přední dveře uzamykatelné z perforovaného plechu, zadní dveře - dělené uzamykatelné z perforovaného plechu, bočnice stojanu dělené odnímatelné a uzamykatelné				ks		1.0		– 0		1.000		47,276		47,276		vlastní

		3,389.		A.1.4.8.1.2_002				Zakrytování studené uličky (střešní panely, vstupní dveře, příslušenství).				ks		1.0		– 0		1.000		26,124		26,124		vlastní

		3,390.		A.1.4.8.1.2_003				IP-PDU, 36x IEC C13 (18x double), 6x IEC C19, 3 fáze, 3x 16A,, 5x - 2.5mm2, 2m kabel, IEC 60309				ks		1.0		– 0		1.000		33,038		33,038		vlastní

		3,391.		A.1.4.8.1.2_004				ISDN telefonní Patch panel 50xRJ45, UTP, osazený				ks		1.0		– 0		1.000		2,564		2,564		vlastní

		3,392.		A.1.4.8.1.2_005				ISDN telefonní Patch panel 25xRJ45, UTP, osazený				ks		1.0		– 0		1.000		1,796		1,796		vlastní

		3,393.		A.1.4.8.1.2_006				Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený				ks		9.0		– 0		9.000		3,955		35,593		vlastní

		3,394.		A.1.4.8.1.2_007				Vyvazovací panel 1U				ks		2.0		– 0		2.000		268		536		vlastní

		3,395.		A.1.4.8.1.2_008				Zaslepovací panely				kpl		1.0		– 0		1.000		2,763		2,763		vlastní

		3,396.		A.1.4.8.1.2_009				Montážní příslušenství				kpl		1.0		– 0		1.000		902		902		vlastní

								A.1.4.8.1.03: Rack 3														229,282

		3,397.		A.1.4.8.1.3_001				RACK 19" 42 U, 800x1200, stojanový, přední dveře uzamykatelné z perforovaného plechu, zadní dveře - dělené uzamykatelné z perforovaného plechu, bočnice stojanu dělené odnímatelné a uzamykatelné				ks		1.0		– 0		1.000		47,276		47,276		vlastní

		3,398.		A.1.4.8.1.3_002				Zakrytování studené uličky (střešní panely, vstupní dveře, příslušenství).				ks		1.0		– 0		1.000		26,124		26,124		vlastní

		3,399.		A.1.4.8.1.3_003				IP-PDU, 36x IEC C13 (18x double), 6x IEC C19, 3 fáze, 3x 16A,, 5x - 2.5mm2, 2m kabel, IEC 60309				ks		1.0		– 0		1.000		33,038		33,038		vlastní

		3,400.		A.1.4.8.1.3_004				Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený				ks		15.0		– 0		15.000		3,955		59,321		vlastní

		3,401.		A.1.4.8.1.3_005				Vyvazovací panel 1U				ks		9.0		– 0		9.000		268		2,410		vlastní

		3,402.		A.1.4.8.1.3_006				Optická vana - 12xE2000 APC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtaily)				ks		1.0		– 0		1.000		6,839		6,839		vlastní

		3,403.		A.1.4.8.1.3_007				Optická vana - 24xE2000 APC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtaily)				ks		4.0		– 0		4.000		12,040		48,159		vlastní

		3,404.		A.1.4.8.1.3_008				Box pro uložení rezerv kabelu, výška 1U výklopný				ks		2.0		– 0		2.000		2,082		4,164		vlastní

		3,405.		A.1.4.8.1.3_009				Zaslepovací panely				kpl		1.0		– 0		1.000		1,048		1,048		vlastní

		3,406.		A.1.4.8.1.3_010				Montážní příslušenství				kpl		1.0		– 0		1.000		902		902		vlastní

								A.1.4.8.1.04: Rack 4														115,233

		3,407.		A.1.4.8.1.4_001				RACK 19" 42 U, 800x1200, stojanový, přední dveře uzamykatelné z perforovaného plechu, zadní dveře - dělené uzamykatelné z perforovaného plechu, bočnice stojanu dělené odnímatelné a uzamykatelné				ks		1.0		– 0		1.000		47,276		47,276		vlastní

		3,408.		A.1.4.8.1.4_002				Zakrytování studené uličky (střešní panely, vstupní dveře, příslušenství).				ks		1.0		– 0		1.000		26,124		26,124		vlastní

		3,409.		A.1.4.8.1.4_003				PDU řady IT METER, pasivní,1x CEE 16A / 15x Schuko,821x44x47				ks		3.0		– 0		3.000		2,699		8,098		vlastní

		3,410.		A.1.4.8.1.4_004				Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený				ks		7.0		– 0		7.000		3,955		27,683		vlastní

		3,411.		A.1.4.8.1.4_005				Vyvazovací panel 1U				ks		5.0		– 0		5.000		268		1,339		vlastní

		3,412.		A.1.4.8.1.4_006				Zaslepovací panely				kpl		1.0		– 0		1.000		3,811		3,811		vlastní

		3,413.		A.1.4.8.1.4_007				Montážní příslušenství				kpl		1.0		– 0		1.000		902		902		vlastní

								A.1.4.8.1.05: RACK-DEP														364,859

		3,414.		A.1.4.8.1.5_001				RACK 19" 32 U, 600x600, stojanový, přední dveře uzamykatelné z perforovaného plechu, zadní dveře - dělené uzamykatelné z perforovaného plechu				ks		1.0		– 0		1.000		13,251		13,251		vlastní

		3,415.		A.1.4.8.1.5_002				Ventilační jednotka, automatický termostat				ks		1.0		– 0		1.000		2,929		2,929		vlastní

		3,416.		A.1.4.8.1.5_003				PDU řady IT METER, pasivní,1x CEE 16A / 15x Schuko,821x44x47				ks		3.0		– 0		3.000		2,699		8,098		vlastní

		3,417.		A.1.4.8.1.5_004				ISDN telefonní Patch panel 25xRJ45, UTP, osazený				ks		1.0		– 0		1.000		1,796		1,796		vlastní

		3,418.		A.1.4.8.1.5_005				Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený				ks		5.0		– 0		5.000		3,955		19,774		vlastní

		3,419.		A.1.4.8.1.5_006				Vyvazovací panel 1U				ks		5.0		– 0		5.000		268		1,339		vlastní

		3,420.		A.1.4.8.1.5_007				Optická vana - 12xE2000 APC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtaily)				ks		1.0		– 0		1.000		6,606		6,606		vlastní

		3,421.		A.1.4.8.1.5_008				Box pro uložení rezerv kabelu, výška 1U výklopný				ks		1.0		– 0		1.000		2,082		2,082		vlastní

		3,422.		A.1.4.8.1.5_009				Zaslepovací panely				kpl		1.0		– 0		1.000		1,422		1,422		vlastní

		3,423.		A.1.4.8.1.5_010				Montážní příslušenství				kpl		1.0		– 0		1.000		902		902		vlastní

		3,424.		A.1.4.8.1.5_012				Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A, vč. krabice pro PC/TLF, WiFi (komplet)				ks		276.0		– 0		276.000		446		123,130		vlastní

		3,425.		A.1.4.8.1.5_013				Datová zásuvka 2x RJ45 STP Cat.6A, vč. krabice pro CCTV-vnitřní kamery (komplet)				ks		58.0		– 0		58.000		446		25,875		vlastní

		3,426.		A.1.4.8.1.5_014				Datová zásuvka 2x RJ45 STP Cat.6A, vč. krabice pro PC/TLF, Wi-Fi, vyšší odolnost, min. IP44 - (komplet)				ks		65.0		– 0		65.000		1,680		109,193		vlastní

		3,427.		A.1.4.8.1.5_015				Datová zásuvka 2x RJ45 STP Cat.6A pro MaR (komplet), provedení na DIN lištu				ks		84.0		– 0		84.000		543		45,628		vlastní

		3,428.		A.1.4.8.1.5_016				Zásuvka HDMI (pro ukončení HDMI kabelu)				ks		8.0		– 0		8.000		354		2,836		vlastní

								A.1.4.8.1.06: Vjezd														19,498

		3,429.		A.1.4.8.1.6_001				El. vrátný, 3 tlačítka, povětrnostní stříška, , vč. připojovací kabeláže- připojení na stávající PBX				kpl		1.0		– 0		1.000		6,826		6,826		vlastní

		3,430.		A.1.4.8.1.6_002				Sloupek, vč. kotvení pro čtečku a el. vrátného u vjezdové brány				kpl		1.0		– 0		1.000		12,672		12,672		vlastní

								A.1.4.8.1.07: Rozvody														3,015,714

		3,431.		A.1.4.8.1.7_001				Kabel STP 4p.cat.6A LSOH				m		61,950.0		– 0		61,950.000		21		1,291,676		vlastní

		3,432.		A.1.4.8.1.7_002				Optický kabel FO MM 50/125,OM3, 12 vláken				m		156.0		– 0		156.000		43		6,718		vlastní

		3,433.		A.1.4.8.1.7_003				Kabel SYKFY 50x2x0,5				m		36.0		– 0		36.000		78		2,805		vlastní

		3,434.		A.1.4.8.1.7_004				Kabel SYKFY 25x2x0,5				m		156.0		– 0		156.000		50		7,781		vlastní

		3,435.		A.1.4.8.1.7_005				Kabel FTP, Cat.5e, PE-zemní (připojení el.vrátného u brány)				m		95.0		– 0		95.000		26		2,464		vlastní

		3,436.		A.1.4.8.1.7_006				Kabel CYKY 2x1,5 (podsvícení el.vrátného u brány)				m		58.0		– 0		58.000		31		1,793		vlastní

		3,437.		A.1.4.8.1.7_007				HDMI propoj (příprava AV k dataprojektorům)				kpl		8.0		– 0		8.000		1,744		13,948		vlastní

		3,438.		A.1.4.8.1.7_008				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		2,470.0		– 0		2,470.000		18		45,285		vlastní

		3,439.		A.1.4.8.1.7_009				Trubka pevná, pr. 25, bezhalogenová vč. kotvícího a spojovacího materiálu				m		950.0		– 0		950.000		73		69,754		vlastní

		3,440.		A.1.4.8.1.7_010				Trubka Kopoflex pr.40				m		65.0		– 0		65.000		33		2,126		vlastní

		3,441.		A.1.4.8.1.7_011				POPISOVÁ POLOŽKA_KABELOVÁ NOSNÁ TRASA						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		3,442.		A.1.4.8.1.7_012				Drátěný kabelový žlab 500/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet				m		690.0		– 0		690.000		668		461,044		vlastní

		3,443.		A.1.4.8.1.7_013				Drátěný kabelový žlab 400/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet				m		372.0		– 0		372.000		581		215,987		vlastní

		3,444.		A.1.4.8.1.7_014				Drátěný kabelový žlab 300/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet				m		685.0		– 0		685.000		490		335,662		vlastní

		3,445.		A.1.4.8.1.7_015				Drátěný kabelový žlab 200/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet				m		725.0		– 0		725.000		359		260,081		vlastní

		3,446.		A.1.4.8.1.7_016				Drátěný kabelový žlab 100/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet				m		570.0		– 0		570.000		297		169,193		vlastní

		3,447.		A.1.4.8.1.7_017				Žebřík 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m		20.0		– 0		20.000		658		13,150		vlastní

		3,448.		A.1.4.8.1.7_018				Žebřík 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		40.0		– 0		40.000		628		25,135		vlastní

		3,449.		A.1.4.8.1.7_019				Skupinový kabelový držák, vč. kotvení (OBO Grip 8,15,30)				ks		1,815.0		– 0		1,815.000		31		56,439		vlastní

		3,450.		A.1.4.8.1.7_020				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		760.0		– 0		760.000		12		9,494		vlastní

		3,451.		A.1.4.8.1.7_021				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		483.0		– 0		483.000		52		25,177		vlastní

								A.1.4.8.1.08: Ostatní														235,886

		3,452.		A.1.4.8.1.8_001				Měření a kontrola metal. vedení				ks		1,020.0		– 0		1,020.000		58		59,585		vlastní

		3,453.		A.1.4.8.1.8_002				Svařování optické kabeláže, vč. měření				ks		224.0		– 0		224.000		351		78,512		vlastní

		3,454.		A.1.4.8.1.8_003				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		40,647		40,647		vlastní

		3,455.		A.1.4.8.1.8_004				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		13,272		13,272		vlastní

		3,456.		A.1.4.8.1.8_005				Montáž a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.0		– 0		1.000		25,775		25,775		vlastní

		3,457.		A.1.4.8.1.8_006				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		18,094		18,094		vlastní

								A.1.4.8.02: Uzavřený televizní okruh														711,456

								A.1.4.8.2.01: Technologie														678,904

		3,458.		A.1.4.8.2.1_001				Vnitřní kamera, 2 Mpx dome IP, varifocal objektiv 3-9mm, BLC, AWB, vícestreamový přenos dat				ks		18.0		– 0		18.000		8,911		160,404		vlastní

		3,459.		A.1.4.8.2.1_002				Venkovní kompaktní kamera, 3 Mpx, varifocal objektiv 3-9 mm, day/night s mechanickým filtrem, IR - přísvit, BLC, AWB, vícestreamový přenos dat				ks		9.0		– 0		9.000		8,723		78,507		vlastní

		3,460.		A.1.4.8.2.1_003				Vnitřní kamera, 360°, 3 Mpx				ks		3.0		– 0		3.000		16,861		50,582		vlastní

		3,461.		A.1.4.8.2.1_004				Licence pro 1 kameru/web server stávajícho VDG Sense				ks		30.0		– 0		30.000		2,369		71,082		vlastní

		3,462.		A.1.4.8.2.1_005				Rozšíření stávající diskové kapacity o 120TB (IBM Storwize V7000 LFF expansion, disky 12 kusů 10TB, - expansion sofware - base i spectrum virtualize, support 3 roky, swma renewal registration )- detail / specifikace viz. samostatný list				kpl		1.0		– 0		1.000		301,400		301,400		vlastní

		3,463.		A.1.4.8.2.1_006				Přepěťová ochrana, vč. boxu				kpl		9.0		– 0		9.000		1,582		14,236		vlastní

		3,464.		A.1.4.8.2.1_007				Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0.5m, šedá (připojení kamery do zásuvky)				ks		30.0		– 0		30.000		90		2,693		vlastní

								A.1.4.8.2.02: Ostatní														32,552

		3,465.		A.1.4.8.2.2_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		7,550		7,550		vlastní

		3,466.		A.1.4.8.2.2_002				SW a HW práce na stávajícím zařízení				kpl		1.0		– 0		1.000		18,927		18,927		vlastní

		3,467.		A.1.4.8.2.2_003				Dokumentace skutečného provedení				kpl		1.0		– 0		1.000		6,075		6,075		vlastní

								A.1.4.8.03: Elektronická kontrola vstupu														1,806,776

								A.1.4.8.3.01: Technologie														1,345,341

		3,468.		A.1.4.8.3.1_001				Koncentrátor PC Master, vč. FW				ks		2.0		– 0		2.000		39,899		79,797		vlastní

		3,469.		A.1.4.8.3.1_002				Řídící dveřní jednotka CKP-22, vč. FW a průchodek				ks		6.0		– 0		6.000		13,539		81,237		vlastní

		3,470.		A.1.4.8.3.1_003				Řídící dveřní jednotka CKP-22/VR, vč. FW (výtahy) a průchodek				ks		4.0		– 0		4.000		14,947		59,789		vlastní

		3,471.		A.1.4.8.3.1_004				Řídící dveřní jednotka CKP-11, vč. FW a průchodek				ks		44.0		– 0		44.000		6,119		269,225		vlastní

		3,472.		A.1.4.8.3.1_005				Čtečka ID karet - vnitřní/venkovní				ks		57.0		– 0		57.000		3,644		207,726		vlastní

		3,473.		A.1.4.8.3.1_006				Plech krycí pod čtečku				ks		57.0		– 0		57.000		288		16,393		vlastní

		3,474.		A.1.4.8.3.1_007				Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 5 A, vč. AKU (pro 2xPCM)				ks		1.0		– 0		1.000		10,005		10,005		vlastní

		3,475.		A.1.4.8.3.1_008				Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 5 A, Akumulátor 17 Ah				ks		1.0		– 0		1.000		7,939		7,939		vlastní

		3,476.		A.1.4.8.3.1_009				Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 10 A, Akumulátor 38 Ah				ks		6.0		– 0		6.000		10,619		63,715		vlastní

		3,477.		A.1.4.8.3.1_010				Napájecí zdroj 230/12V, 1 A (pro výtahy)				ks		4.0		– 0		4.000		592		2,367		vlastní

		3,478.		A.1.4.8.3.1_011				Elektromagnet na povrch Securitron VISTA, síla 272Kg, hliníkové provedení, standardní montáž				ks		1.0		– 0		1.000		3,833		3,833		vlastní

		3,479.		A.1.4.8.3.1_012				Odchodové tlačítko - pro ovládání přídržného magnetu				ks		1.0		– 0		1.000		1,602		1,602		vlastní

		3,480.		A.1.4.8.3.1_013				Napájecí zdroj 230/12V, 1 A				ks		1.0		– 0		1.000		592		592		vlastní

		3,481.		A.1.4.8.3.1_014				Elektrický otvírač, se signalizací, vč. čelního plechu (do jednokřídlých dveří)				ks		12.0		– 0		12.000		6,208		74,492		vlastní

		3,482.		A.1.4.8.3.1_015				Elektrický otvírač, požární, se signalizací, vč. čelního plechu (do požárních jednokřídlých dveří)				ks		17.0		– 0		17.000		11,034		187,582		vlastní

		3,483.		A.1.4.8.3.1_016				Elektrický otvírač, požární, se signalizací, vč. čelního plechu a zadlabávací průchodky (do - požárních dvoukřídlých dveří)				ks		1.0		– 0		1.000		12,262		12,262		vlastní

		3,484.		A.1.4.8.3.1_017				Elektromechanický zámek, vč. kování a příslušenství				ks		11.0		– 0		11.000		22,232		244,553		vlastní

		3,485.		A.1.4.8.3.1_018				Elektromechanický zámek, vč. kování a příslušenství (do dveří s oboustrannou kontrolou vstupu- - reverzní režim)				ks		1.0		– 0		1.000		22,232		22,232		vlastní

								A.1.4.8.3.02: Rozvody														189,673

		3,486.		A.1.4.8.3.2_001				Kabel SYKFY 5x2x0,5 (sběrnice ACS)				m		1,445.0		– 0		1,445.000		26		37,791		vlastní

		3,487.		A.1.4.8.3.2_002				Kabel CYSY 2x2,5 (napájení ŘJ- páteřní)				m		1,070.0		– 0		1,070.000		37		39,427		vlastní

		3,488.		A.1.4.8.3.2_003				Kabel CYSY 2x1,5 (napájení ŘJ- odbočky)				m		410.0		– 0		410.000		32		13,118		vlastní

		3,489.		A.1.4.8.3.2_004				Kabel CABS6 4 x 0,22 mm2 + 2 x 0,5 mm2, sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný 6 žilový pocínovaný, - posílen jeden pár (připojení el. zámků)				m		430.0		– 0		430.000		25		10,921		vlastní

		3,490.		A.1.4.8.3.2_005				Kabel CABS10 10 x 0,22 mm2, sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný desetižilový pocínovaný - (připojení čteček)				m		400.0		– 0		400.000		27		10,806		vlastní

		3,491.		A.1.4.8.3.2_006				Kabel FTP, Cat.5e, PE-zemní (připojení venkovní čtečky a ovládání brány)				m		58.0		– 0		58.000		26		1,504		vlastní

		3,492.		A.1.4.8.3.2_007				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		660.0		– 0		660.000		18		12,100		vlastní

		3,493.		A.1.4.8.3.2_008				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		114.0		– 0		114.000		52		5,942		vlastní

		3,494.		A.1.4.8.3.2_009				Krabice rozpojovací se svorkovnicí, p.o.				ks		74.0		– 0		74.000		710		52,539		vlastní

		3,495.		A.1.4.8.3.2_010				Ostatní rozvodný materiál				kpl		1.0		– 0		1.000		5,524		5,524		vlastní

								A.1.4.8.3.03: Ostatní														271,762

		3,496.		A.1.4.8.3.3_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		15,350		15,350		vlastní

		3,497.		A.1.4.8.3.3_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		3,130		3,130		vlastní

		3,498.		A.1.4.8.3.3_003				Analíza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace,				kpl		1.0		– 0		1.000		99,219		99,219		vlastní

		3,499.		A.1.4.8.3.3_004				Oživení, sprovoznění, měření a připojení do systému				kpl		1.0		– 0		1.000		133,614		133,614		vlastní

		3,500.		A.1.4.8.3.3_005				Školení obsluhy, údržby				kpl		1.0		– 0		1.000		9,922		9,922		vlastní

		3,501.		A.1.4.8.3.3_006				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		10,527		10,527		vlastní

								A.1.4.8.04: Nouzové volání														142,102

								A.1.4.8.4.01: Technologie														97,988

		3,502.		A.1.4.8.4.1_001				Systémový switch, vč. zdroje a boxu				ks		2.0		– 0		2.000		18,155		36,310		vlastní

		3,503.		A.1.4.8.4.1_002				Pokojový terminál				ks		2.0		– 0		2.000		6,303		12,607		vlastní

		3,504.		A.1.4.8.4.1_003				Nouzové tlačítko				ks		24.0		– 0		24.000		902		21,650		vlastní

		3,505.		A.1.4.8.4.1_004				Potvrzovací tlačítko				ks		12.0		– 0		12.000		921		11,056		vlastní

		3,506.		A.1.4.8.4.1_005				Pokojové světlo				ks		12.0		– 0		12.000		1,208		14,495		vlastní

		3,507.		A.1.4.8.4.1_006				Propojovací metalická kabeláž				ks		2.0		– 0		2.000		935		1,869		vlastní

								A.1.4.8.4.02: Rozvody														34,307

		3,508.		A.1.4.8.4.2_001				Kabel UTP, Cat.5e				m		660.0		– 0		660.000		23		15,125		vlastní

		3,509.		A.1.4.8.4.2_002				Trubka PVC pr. 16 mm p.o.				m		157.0		– 0		157.000		17		2,709		vlastní

		3,510.		A.1.4.8.4.2_003				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		52.0		– 0		52.000		52		2,711		vlastní

		3,511.		A.1.4.8.4.2_004				Krabice KU 68 p.o., protahovací				ks		28.0		– 0		28.000		54		1,520		vlastní

		3,512.		A.1.4.8.4.2_005				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		980.0		– 0		980.000		12		12,242		vlastní

								A.1.4.8.4.03: Ostatní														9,807

		3,513.		A.1.4.8.4.3_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		2,646		2,646		vlastní

		3,514.		A.1.4.8.4.3_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		5,258		5,258		vlastní

		3,515.		A.1.4.8.4.3_003				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		1,904		1,904		vlastní

								A.1.4.8.05: Elektrická požární signalizace														2,292,421

								A.1.4.8.5.01: Technologie														1,294,637

		3,516.		A.1.4.8.5.1_001				Ústředna FlexES Control FX10, 10 pozic				ks		1.0		– 0		1.000		68,331		68,331		vlastní

		3,517.		A.1.4.8.5.1_002				Akumulátor 12V DC/ 24 Ah				ks		2.0		– 0		2.000		1,376		2,751		vlastní

		3,518.		A.1.4.8.5.1_003				Ovládací panel 5,7" 1/4VGA				ks		1.0		– 0		1.000		12,810		12,810		vlastní

		3,519.		A.1.4.8.5.1_004				Deska se 4 pozicemi pro MM				ks		2.0		– 0		2.000		1,258		2,517		vlastní

		3,520.		A.1.4.8.5.1_005				Redundantní řídící modul				ks		1.0		– 0		1.000		27,780		27,780		vlastní

		3,521.		A.1.4.8.5.1_006				Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT				ks		7.0		– 0		7.000		3,024		21,170		vlastní

		3,522.		A.1.4.8.5.1_007				Mikromodul essernet 62,5 kBd				ks		2.0		– 0		2.000		6,610		13,219		vlastní

		3,523.		A.1.4.8.5.1_008				Obslužné pole požární ochrany				ks		1.0		– 0		1.000		9,242		9,242		vlastní

		3,524.		A.1.4.8.5.1_009				Klíčový trezor požární ochrany				ks		1.0		– 0		1.000		25,070		25,070		vlastní

		3,525.		A.1.4.8.5.1_010				Zábleskový maják				ks		1.0		– 0		1.000		1,281		1,281		vlastní

		3,526.		A.1.4.8.5.1_011				Modul Koppler 12 programovatelných výstupních relé				ks		10.0		– 0		10.000		4,496		44,956		vlastní

		3,527.		A.1.4.8.5.1_012				Modul Koppler 4 In / 2 out				ks		20.0		– 0		20.000		3,247		64,942		vlastní

		3,528.		A.1.4.8.5.1_013				Skříň pro vstupní a výstupní moduly EN 54-4				ks		30.0		– 0		30.000		312		9,346		vlastní

		3,529.		A.1.4.8.5.1_014				Síťový zdroj 2A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2				ks		12.0		– 0		12.000		6,807		81,685		vlastní

		3,530.		A.1.4.8.5.1_015				Síťový zdroj 5A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2				ks		3.0		– 0		3.000		8,106		24,319		vlastní

		3,531.		A.1.4.8.5.1_016				Akumulátor 12V / 17 Ah dle EN 54				ks		30.0		– 0		30.000		1,006		30,170		vlastní

		3,532.		A.1.4.8.5.1_017				Hlásič požáru opticko-kouřový				ks		318.0		– 0		318.000		1,092		347,338		vlastní

		3,533.		A.1.4.8.5.1_018				Hlásič požáru multisenzorový				ks		17.0		– 0		17.000		1,270		21,590		vlastní

		3,534.		A.1.4.8.5.1_019				Hlásič požáru plamenný, duální IR+UV, vč. držáku, prac. teplota -40 to +85oC				ks		2.0		– 0		2.000		95,606		191,213		vlastní

		3,535.		A.1.4.8.5.1_020				Patice pro hlásiče				ks		335.0		– 0		335.000		210		70,195		vlastní

		3,536.		A.1.4.8.5.1_021				Hlásič požáru tlačítkový				ks		44.0		– 0		44.000		1,482		65,192		vlastní

		3,537.		A.1.4.8.5.1_022				Hlásič požáru tlačítkový NOD (nouzové otevření dveří)				ks		1.0		– 0		1.000		1,482		1,482		vlastní

		3,538.		A.1.4.8.5.1_023				Hlásič požáru tlačítkový s vyšším krytím (min. IP44)				ks		5.0		– 0		5.000		1,482		7,408		vlastní

		3,539.		A.1.4.8.5.1_024				Paralelní signalizace				ks		10.0		– 0		10.000		372		3,716		vlastní

		3,540.		A.1.4.8.5.1_025				Vyhodnocovací jednotka hlásiče pro teplotní linární kabel, dva nezávislé detekční úseky, 2x výstup - alarm a 2x porucha, napájení 8-32Vss.				ks		5.0		– 0		5.000		3,610		18,052		vlastní

		3,541.		A.1.4.8.5.1_026				Teplotní detekční kabel, 68°C				m		490.0		– 0		490.000		98		48,155		vlastní

		3,542.		A.1.4.8.5.1_027				Siréna				ks		51.0		– 0		51.000		785		40,037		vlastní

		3,543.		A.1.4.8.5.1_028				Koncový člen (pro monitoring linky sirén)				ks		16.0		– 0		16.000		445		7,120		vlastní

		3,544.		A.1.4.8.5.1_029				Odchodové tlačítko - pro ovládání samozavírače dveří (elektromagnetu)				ks		6.0		– 0		6.000		1,420		8,518		vlastní

		3,545.		A.1.4.8.5.1_030				Optopřevodník pro essernet Multimode				ks		2.0		– 0		2.000		12,516		25,032		vlastní

								A.1.4.8.5.02: Rozvody														888,033

		3,546.		A.1.4.8.5.2_001				Kabel 1x2x0,8 B2caS1D0- hlásičové linky				m		9,460.0		– 0		9,460.000		34		321,371		vlastní

		3,547.		A.1.4.8.5.2_002				Kabel 2x2x0,8 s požární odolností - linka pro V/V moduly, ovládání zařízení PBZ				m		3,490.0		– 0		3,490.000		44		152,435		vlastní

		3,548.		A.1.4.8.5.2_003				Kabel  4x2x0,8 s požární odolností - pro KTPO				m		25.0		– 0		25.000		62		1,550		vlastní

		3,549.		A.1.4.8.5.2_004				Kabel  10x2x0,8 s požární odolností - pro OPPO				m		20.0		– 0		20.000		119		2,383		vlastní

		3,550.		A.1.4.8.5.2_005				Kabel  2x1,5 s požární odolností - napájení				m		65.0		– 0		65.000		46		2,991		vlastní

		3,551.		A.1.4.8.5.2_006				Propojovací kabeláž na optiku				ks		2.0		– 0		2.000		611		1,222		vlastní

		3,552.		A.1.4.8.5.2_007				POPISOVÁ POLOŽKA_POŽÁRNĚ FUNKČNÍ KABELOVÁ TRASA						–  0		– 0		–  0		– 0		– 0		vlastní

		3,553.		A.1.4.8.5.2_008				Žebřík 100/60mm včetně kotvícího materiálu				m		35.0		– 0		35.000		617		21,578		vlastní

		3,554.		A.1.4.8.5.2_009				Požární kabelová příchytka, vč. požární kotvy (pro kabely s funkční odolností při požáru)				ks		10,200.0		– 0		10,200.000		15		149,421		vlastní

		3,555.		A.1.4.8.5.2_010				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		15,690.0		– 0		15,690.000		12		196,003		vlastní

		3,556.		A.1.4.8.5.2_011				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		980.0		– 0		980.000		12		12,242		vlastní

		3,557.		A.1.4.8.5.2_012				Trubka PVC pr. 16 mm p.o.				m		320.0		– 0		320.000		17		5,522		vlastní

		3,558.		A.1.4.8.5.2_013				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		400.0		– 0		400.000		18		7,334		vlastní

		3,559.		A.1.4.8.5.2_014				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		250.0		– 0		250.000		52		13,031		vlastní

		3,560.		A.1.4.8.5.2_015				Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů)				ks		10.0		– 0		10.000		95		948		vlastní

								A.1.4.8.5.03: Ostatní														109,750

		3,561.		A.1.4.8.5.3_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		43,653		43,653		vlastní

		3,562.		A.1.4.8.5.3_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		14,653		14,653		vlastní

		3,563.		A.1.4.8.5.3_003				Montáž a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.0		– 0		1.000		38,124		38,124		vlastní

		3,564.		A.1.4.8.5.3_004				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		13,320		13,320		vlastní

								A.1.4.8.06: Domácí telefon														84,978

								A.1.4.8.6.01: Technologie														56,051

		3,565.		A.1.4.8.6.1_001				Sestava DT pro provoz mléka (1x venkovní tablo se stříškou, 1x vnitřní přístroj+optická signalizace, - 1x vnitřní přístroj (bez opt. signalizace))				kpl		1.0		– 0		1.000		16,858		16,858		vlastní

		3,566.		A.1.4.8.6.1_002				Sestava DT pro provoz masa 1x venkovní tablo se stříškou, 3x vnitřní přístroj+optická signalizace, - 1x vnitřní přístroj (bez opt. signalizace))				kpl		1.0		– 0		1.000		20,315		20,315		vlastní

		3,567.		A.1.4.8.6.1_003				Sestava DT pro provoz pekárny 1x venkovní tablo se stříškou, 2x vnitřní přístroj+optická - signalizace, 1x vnitřní přístroj (bez opt. signalizace)				kpl		1.0		– 0		1.000		18,879		18,879		vlastní

								A.1.4.8.6.02: Rozvody														18,695

		3,568.		A.1.4.8.6.2_001				Kabel JY(St)-Y 2x2x0,8				m		580.0		– 0		580.000		25		14,543		vlastní

		3,569.		A.1.4.8.6.2_002				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		95.0		– 0		95.000		18		1,742		vlastní

		3,570.		A.1.4.8.6.2_003				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		15.0		– 0		15.000		52		782		vlastní

		3,571.		A.1.4.8.6.2_004				Krabice KU 68 p.o., protahovací				ks		30.0		– 0		30.000		54		1,628		vlastní

								A.1.4.8.6.03: Ostatní														10,232

		3,572.		A.1.4.8.6.3_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		2,242		2,242		vlastní

		3,573.		A.1.4.8.6.3_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		4,907		4,907		vlastní

		3,574.		A.1.4.8.6.3_003				Montáž a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.0		– 0		1.000		2,045		2,045		vlastní

		3,575.		A.1.4.8.6.3_004				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		1,038		1,038		vlastní

								A.1.4.8.07: Poplachový zabezpečovací systém														448,538

								A.1.4.8.7.01: Technologie														200,499

		3,576.		A.1.4.8.7.1_001				Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem  (Galaxy GD520)				ks		1.0		– 0		1.000		21,270		21,270		vlastní

		3,577.		A.1.4.8.7.1_002				AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5				ks		1.0		– 0		1.000		1,064		1,064		vlastní

		3,578.		A.1.4.8.7.1_003				Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy				ks		19.0		– 0		19.000		2,593		49,270		vlastní

		3,579.		A.1.4.8.7.1_004				Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem				ks		6.0		– 0		6.000		5,755		34,527		vlastní

		3,580.		A.1.4.8.7.1_005				AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5				ks		6.0		– 0		6.000		1,064		6,382		vlastní

		3,581.		A.1.4.8.7.1_006				Ovládací klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu				ks		4.0		– 0		4.000		6,631		26,525		vlastní

		3,582.		A.1.4.8.7.1_007				Detektor PIR s dosahem 12m				ks		40.0		– 0		40.000		394		15,767		vlastní

		3,583.		A.1.4.8.7.1_008				Detektor PIR stropní				ks		1.0		– 0		1.000		788		788		vlastní

		3,584.		A.1.4.8.7.1_009				Detektor duální PIR+MW s dosahem 12m				ks		4.0		– 0		4.000		896		3,583		vlastní

		3,585.		A.1.4.8.7.1_010				Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m				ks		30.0		– 0		30.000		566		16,970		vlastní

		3,586.		A.1.4.8.7.1_011				Magnetický kontakt povrchový/zápustný, prac. mezera min. 16 mm				ks		32.0		– 0		32.000		388		12,412		vlastní

		3,587.		A.1.4.8.7.1_012				Magnetický kontakt, vratový				ks		1.0		– 0		1.000		646		646		vlastní

		3,588.		A.1.4.8.7.1_013				Rozvodná svorkovnice/tištěný spoj + kovový kryt s 16 šroubovacími svorkami a mechanickým NC - kontaktem, tamper, zápustná instalace, vč. zápustné krabice				ks		33.0		– 0		33.000		304		10,048		vlastní

		3,589.		A.1.4.8.7.1_014				Siréna zálohovaná plastová venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem				ks		1.0		– 0		1.000		1,247		1,247		vlastní

								A.1.4.8.7.02: Rozvody														204,303

		3,590.		A.1.4.8.7.2_001				Kabel sběrnice FTP, Cat.6				m		1,250.0		– 0		1,250.000		26		32,691		vlastní

		3,591.		A.1.4.8.7.2_002				Kabel napájecí CYSY 2x2,5				m		1,250.0		– 0		1,250.000		37		46,059		vlastní

		3,592.		A.1.4.8.7.2_003				Kabel k detektorům SYKFY 3x2x0,5				m		2,610.0		– 0		2,610.000		23		59,814		vlastní

		3,593.		A.1.4.8.7.2_004				Kabel k detektorům JYTY-O 7x1				m		95.0		– 0		95.000		43		4,064		vlastní

		3,594.		A.1.4.8.7.2_005				Trubka PVC pr. 16 mm p.o.				m		1,270.0		– 0		1,270.000		17		21,914		vlastní

		3,595.		A.1.4.8.7.2_006				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		2,390.0		– 0		2,390.000		12		29,856		vlastní

		3,596.		A.1.4.8.7.2_007				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		190.0		– 0		190.000		52		9,904		vlastní

								A.1.4.8.7.03: Ostatní														43,736

		3,597.		A.1.4.8.7.3_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		8,096		8,096		vlastní

		3,598.		A.1.4.8.7.3_002				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		7,845		7,845		vlastní

		3,599.		A.1.4.8.7.3_003				Montáž a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.0		– 0		1.000		21,666		21,666		vlastní

		3,600.		A.1.4.8.7.3_004				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.0		– 0		1.000		6,129		6,129		vlastní

								A.1.4.8.08: Specifikace IBM Storwize														– 0

								A.1.4.8.8.01: Hardware														– 0

		3,601.		A.1.4.7.8.1_001				POPISOVÁ POLOŽKA_2076-12F IBM Storwize V7000 LFF Expansion				ks												vlastní

		3,602.		A.1.4.7.8.1_002				POPISOVÁ POLOŽKA_9730 Power Cord - PDU connection				ks												vlastní

		3,603.		A.1.4.7.8.1_003				POPISOVÁ POLOŽKA_ACUA 0.6m 12GB SAS Cable (mSAS HD)				ks												vlastní

		3,604.		A.1.4.7.8.1_004				POPISOVÁ POLOŽKA_AHD6 10TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD				ks												vlastní

								A.1.4.8.8.02: Software														– 0

		3,605.		A.1.4.7.8.2_001				POPISOVÁ POLOŽKA_5639-XB7 IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V7000 Expansion Software V7				ks												vlastní

		3,606.		A.1.4.7.8.2_002				POPISOVÁ POLOŽKA_UBPNC1 Base Software Expansion Per Storage Device with 1 Year SW Maint.				ks												vlastní

		3,607.		A.1.4.7.8.2_003				POPISOVÁ POLOŽKA_5639-XBC IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V7000 Expansion Maint. (Reg): 3 Yr				ks												vlastní

		3,608.		A.1.4.7.8.2_004				POPISOVÁ POLOŽKA_9000 SWMA Renewal Registration				ks												vlastní

		3,609.		A.1.4.7.8.2_005				POPISOVÁ POLOŽKA_UBP7C5 Base Software Expansion Per Storage Device SW Maint. 3 years Reg.				ks												vlastní

								A.1.4.09: Měření a regulace														– 0

								A.1.4.9.01: Měření a regulace														– 0

								A.1.4.9.1.01: Dodávky														– 0

		3,610.		A.1.4.9.1.1_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT0.6 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,611.		A.1.4.9.1.1_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT0.7 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,612.		A.1.4.9.1.1_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT1.6 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,613.		A.1.4.9.1.1_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT1.7 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,614.		A.1.4.9.1.1_005				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT2.6 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,615.		A.1.4.9.1.1_006				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT3.5 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,616.		A.1.4.9.1.1_007				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT4.4 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,617.		A.1.4.9.1.1_008				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT4.5 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

		3,618.		A.1.4.9.1.1_009				POPISOVÁ POLOŽKA_Rozvaděč RMDT4.6 (viz. technologická schemata)				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.02: Zdroj chlazení

		3,619.		A.1.4.9.1.02_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač tlaku; REGMET DLMx/A 4..20mA				ks												vlastní

		3,620.		A.1.4.9.1.02_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Průmyslový diferenční snímač tlaku DMD331 730 B 1000 E				ks												vlastní

		3,621.		A.1.4.9.1.02_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA. Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový / držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. NS 520-240  Rozsah - :-30až60 °C, délka stonku 240 mm; vč. jímky				ks												vlastní

		3,622.		A.1.4.9.1.02_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA. Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový / držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. NS 520-120  Rozsah - :-30až60 °C, délka stonku 120 mm; vč. jímky				ks												vlastní

		3,623.		A.1.4.9.1.02_005				POPISOVÁ POLOŽKA_Odporový snímač  teploty příložný s hlavicí, Krytí IP65, Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA, Pt1000. NS 540  Rozsah :-30až60 °C				ks												vlastní

		3,624.		A.1.4.9.1.02_006				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,625.		A.1.4.9.1.02_007				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně				m												vlastní

		3,626.		A.1.4.9.1.02_008				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,627.		A.1.4.9.1.02_009				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m												vlastní

		3,628.		A.1.4.9.1.02_010				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 14x1 ŠEDÁ JYTY-O 14x1 ŠEDÁ FÓLIE 100M				m												vlastní

		3,629.		A.1.4.9.1.02_011				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,630.		A.1.4.9.1.02_012				POPISOVÁ POLOŽKA_UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m												vlastní

		3,631.		A.1.4.9.1.02_013				POPISOVÁ POLOŽKA_Kabel stíněný, J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení				m												vlastní

		3,632.		A.1.4.9.1.02_014				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,633.		A.1.4.9.1.02_015				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.03: Zrdoj tepla

		3,634.		A.1.4.9.1.3_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Topný kabel Devisafe 20T 12m / 245W (20W/m,230V) DEVI				ks												vlastní

		3,635.		A.1.4.9.1.3_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač tlaku, REGMET DLMx/A 4..20mA				ks												vlastní

		3,636.		A.1.4.9.1.3_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový / držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. NS 520-70  Rozsah : - 0až100 °C, délka stonku 70 mm; vč. jímky				ks												vlastní

		3,637.		A.1.4.9.1.3_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový / držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. NS 520-240  Rozsah : - 0až100 °C, délka stonku 240 mm; vč. jímky				ks												vlastní

		3,638.		A.1.4.9.1.3_005				POPISOVÁ POLOŽKA_ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA, NS - 510A   Rozsah : -30až60 °C				ks												vlastní

		3,639.		A.1.4.9.1.3_006				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,640.		A.1.4.9.1.3_007				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,641.		A.1.4.9.1.3_008				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,642.		A.1.4.9.1.3_009				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 5x16 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,643.		A.1.4.9.1.3_010				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,644.		A.1.4.9.1.3_011				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m												vlastní

		3,645.		A.1.4.9.1.3_012				POPISOVÁ POLOŽKA_UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m												vlastní

		3,646.		A.1.4.9.1.3_013				POPISOVÁ POLOŽKA_Kabel stíněný, J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení				m												vlastní

		3,647.		A.1.4.9.1.3_014				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,648.		A.1.4.9.1.3_015				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.04: Rozdělovače topení

		3,649.		A.1.4.9.1.4_001				POPISOVÁ POLOŽKA_ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA, Pt1000; NS 540  Rozsah :-30až60 °C				ks												vlastní

		3,650.		A.1.4.9.1.4_002				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,651.		A.1.4.9.1.4_003				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,652.		A.1.4.9.1.4_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,653.		A.1.4.9.1.4_005				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.05: Prostorová IRC regulace topení/chlazení

		3,654.		A.1.4.9.1.5_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, AC 230V DXR2.E09T-101A				ks												vlastní

		3,655.		A.1.4.9.1.5_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Zesilovač pro tepelný solenoid UA1T				ks												vlastní

		3,656.		A.1.4.9.1.5_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Termický pohon pro ventily Oventrop, AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. kabel 1 m - STx73; ventilu musí být bez napětí uzavřen				ks												vlastní

		3,657.		A.1.4.9.1.5_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Prostorový KNX regulátor, senzor teploty QMX3.P34				ks												vlastní

		3,658.		A.1.4.9.1.5_005				POPISOVÁ POLOŽKA_Magnetický plováčkový spínač řady MS-40 PPH s reed kontaktem				ks												vlastní

		3,659.		A.1.4.9.1.5_006				POPISOVÁ POLOŽKA_Sdělovací kabel TWIST PAIR BELDEN 4P cat6a, pevně				m												vlastní

		3,660.		A.1.4.9.1.5_007				POPISOVÁ POLOŽKA_Konektory RJ45				ks												vlastní

		3,661.		A.1.4.9.1.5_008				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-O 2x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,662.		A.1.4.9.1.5_009				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-O 2x2.5 , pevně				m												vlastní

		3,663.		A.1.4.9.1.5_010				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,664.		A.1.4.9.1.5_011				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,665.		A.1.4.9.1.5_012				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,666.		A.1.4.9.1.5_013				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.06: Regulace VZT jednotek

		3,667.		A.1.4.9.1.6_001				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,668.		A.1.4.9.1.6_002				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně				m												vlastní

		3,669.		A.1.4.9.1.6_003				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,670.		A.1.4.9.1.6_004				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,671.		A.1.4.9.1.6_005				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,672.		A.1.4.9.1.6_006				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m												vlastní

		3,673.		A.1.4.9.1.6_007				POPISOVÁ POLOŽKA_SF24A   24V/50Hz, s hav. funkcí				ks												vlastní

		3,674.		A.1.4.9.1.6_008				POPISOVÁ POLOŽKA_SM24A-SR   24V/50Hz (spojitá)				ks												vlastní

		3,675.		A.1.4.9.1.6_009				POPISOVÁ POLOŽKA_SM230ASR   230V/50Hz (spojitý)				ks												vlastní

		3,676.		A.1.4.9.1.6_010				POPISOVÁ POLOŽKA_DPS500 50-500Pa, contact NO/NC				ks												vlastní

		3,677.		A.1.4.9.1.6_011				POPISOVÁ POLOŽKA_DPT2500-R8 rozsah -100+2500Pa-výstup 0-10V/4-20mA				ks												vlastní

		3,678.		A.1.4.9.1.6_012				POPISOVÁ POLOŽKA_Protizámrazový termostat, FST-5D 3m				ks												vlastní

		3,679.		A.1.4.9.1.6_013				POPISOVÁ POLOŽKA_Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA. Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový / držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. NS 520-240  Rozsah - :-30až60 °C, délka stonku 240 mm; vč. příchytu				ks												vlastní

		3,680.		A.1.4.9.1.6_014				POPISOVÁ POLOŽKA_Odporový  snímač  teploty příložný s hlavicí, Krytí IP65, Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA, Pt1000, NS 540  Rozsah : 0až100  °C				ks												vlastní

		3,681.		A.1.4.9.1.6_015				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,682.		A.1.4.9.1.6_016				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.07: Ostatní položky a prvky mar MaR

		3,683.		A.1.4.9.1.7_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Odporový snímač teplotyprostorový - venkovní, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA, NS 510A - Rozsah : -30až60 °C				ks												vlastní

		3,684.		A.1.4.9.1.7_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Murco MGS Detektor 8S-035-005 úniku chladiv a nebezpečných plynů, napájení 12-24Vstř/ss, výstup relé - + analog 4-20mA				ks												vlastní

		3,685.		A.1.4.9.1.7_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Detektor pro výbušné plyny; GC20N				ks												vlastní

		3,686.		A.1.4.9.1.7_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Napájecí zdroje a pomocné prvky; NZ23				ks												vlastní

		3,687.		A.1.4.9.1.7_005				POPISOVÁ POLOŽKA_SDN5810121 Krycí rámeček IP44, jednonásobný, universální, bílá				ks												vlastní

		3,688.		A.1.4.9.1.7_006				POPISOVÁ POLOŽKA_SDN0800321 Tlačítko, řazení 0/1, IP44, polar				ks												vlastní

		3,689.		A.1.4.9.1.7_007				POPISOVÁ POLOŽKA_Pohybový spínač SDN2000221				ks												vlastní

		3,690.		A.1.4.9.1.7_008				POPISOVÁ POLOŽKA_KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m												vlastní

		3,691.		A.1.4.9.1.7_009				POPISOVÁ POLOŽKA_CYKY-J 3x1.5 , pevně; CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,692.		A.1.4.9.1.7_010				POPISOVÁ POLOŽKA_CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně; CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,693.		A.1.4.9.1.7_011				POPISOVÁ POLOŽKA_CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně; CYKY-J 5x4 mm2 , pevně				m												vlastní

		3,694.		A.1.4.9.1.7_012				POPISOVÁ POLOŽKA_CYKY-J 5x4 mm2 , pevně; JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,695.		A.1.4.9.1.7_013				POPISOVÁ POLOŽKA_JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m												vlastní

		3,696.		A.1.4.9.1.7_014				POPISOVÁ POLOŽKA_Vícepárový kabel 8205 Per M, 1 Pair, 20 AWG, 0.519 mm2, 7 x 0.32mm, Belden				m												vlastní

		3,697.		A.1.4.9.1.7_015				POPISOVÁ POLOŽKA_UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m												vlastní

		3,698.		A.1.4.9.1.7_016				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončovač sběrnice				ks												vlastní

		3,699.		A.1.4.9.1.7_017				POPISOVÁ POLOŽKA_Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl												vlastní

		3,700.		A.1.4.9.1.7_018				POPISOVÁ POLOŽKA_Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kmpl												vlastní

		3,701.		A.1.4.9.1.7_019				POPISOVÁ POLOŽKA_Prostupy požárně dělícími konstrukcemi a jejich ucpávky				kmpl												vlastní

		3,702.		A.1.4.9.1.7_020				POPISOVÁ POLOŽKA_Montáž rozváděčů				kmpl												vlastní

		3,703.		A.1.4.9.1.7_021				POPISOVÁ POLOŽKA_Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 revizním technikem, předpoklad 120 hod				kmpl												vlastní

								A.1.4.9.1.08: Kabelový nosný systém

		3,704.		A.1.4.9.1.8_001				POPISOVÁ POLOŽKA_Trasa 200/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,705.		A.1.4.9.1.8_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Trasa 300/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,706.		A.1.4.9.1.8_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Trasa 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,707.		A.1.4.9.1.8_004				POPISOVÁ POLOŽKA_Trasa 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,708.		A.1.4.9.1.8_005				POPISOVÁ POLOŽKA_Žebřík 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,709.		A.1.4.9.1.8_006				POPISOVÁ POLOŽKA_Žebřík 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,710.		A.1.4.9.1.8_007				POPISOVÁ POLOŽKA_Žebřík 600/60mm včetně kotvícího materiálu				m												vlastní

		3,711.		A.1.4.9.1.8_008				POPISOVÁ POLOŽKA_Kabelová bandáž do suchých prostor FSB-BS				ks												vlastní

		3,712.		A.1.4.9.1.8_009				POPISOVÁ POLOŽKA_Kovová pásková příchytka ve tvaru žebříku s jednoduchým zámkem, šířka 7 mm,				ks												vlastní

		3,713.		A.1.4.9.1.8_010				POPISOVÁ POLOŽKA_1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m												vlastní

		3,714.		A.1.4.9.1.8_011				POPISOVÁ POLOŽKA_1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m												vlastní

		3,715.		A.1.4.9.1.8_012				POPISOVÁ POLOŽKA_1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m												vlastní

		3,716.		A.1.4.9.1.8_013				POPISOVÁ POLOŽKA_1540HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m												vlastní

		3,717.		A.1.4.9.1.8_014				POPISOVÁ POLOŽKA_1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX				m												vlastní

		3,718.		A.1.4.9.1.8_015				POPISOVÁ POLOŽKA_1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX  25 320N				m												vlastní

		3,719.		A.1.4.9.1.8_016				POPISOVÁ POLOŽKA_1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N				m												vlastní

		3,720.		A.1.4.9.1.8_017				POPISOVÁ POLOŽKA_1440 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N				m												vlastní

		3,721.		A.1.4.9.1.8_018				POPISOVÁ POLOŽKA_5316 PŘÍCHYTKA PVC				ks												vlastní

		3,722.		A.1.4.9.1.8_019				POPISOVÁ POLOŽKA_5325 PŘÍCHYTKA PVC				ks												vlastní

		3,723.		A.1.4.9.1.8_020				POPISOVÁ POLOŽKA_5332 PŘÍCHYTKA PVC				ks												vlastní

		3,724.		A.1.4.9.1.8_021				POPISOVÁ POLOŽKA_5340 PŘÍCHYTKA PVC				ks												vlastní

		3,725.		A.1.4.9.1.8_022				POPISOVÁ POLOŽKA_HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks												vlastní

		3,726.		A.1.4.9.1.8_023				POPISOVÁ POLOŽKA_2031/ 8   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8				ks												vlastní

		3,727.		A.1.4.9.1.8_024				POPISOVÁ POLOŽKA_2031/15   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15				ks												vlastní

		3,728.		A.1.4.9.1.8_025				POPISOVÁ POLOŽKA_Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovaci pasek (vč. pásku)				ks												vlastní

		3,729.		A.1.4.9.1.8_026				POPISOVÁ POLOŽKA_HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks												vlastní

		3,730.		A.1.4.9.1.8_027				POPISOVÁ POLOŽKA_A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.; vč. vrutů				ks												vlastní

		3,731.		A.1.4.9.1.8_028				POPISOVÁ POLOŽKA_Svorkovnice krabicová; 273-112 2x1-2,5mm2				ks												vlastní

								A.1.4.9.1.09: SW vybavení a integrace

		3,732.		A.1.4.9.1.9_001				POPISOVÁ POLOŽKA_LICENCE SIEMENS DESIGO V6; CMP-LSL.06 - 100 datových bodů pro Desigo Insight V.6				lic												vlastní

		3,733.		A.1.4.9.1.9_002				POPISOVÁ POLOŽKA_Sestavení SW vč. M-bus a MODBUS bodů, sestavení vizualizace vč. napojení na počítač na centrálním - dispečinku ČZU				db												vlastní

								A.1.4.99: Přesun hmot														3,074,310

								A.1.4.99.01: Přesun hmot														3,074,310

								A.1.4.99.1.01: Přesun hmot														3,074,310

		3,734.		998721203.ZC				Přesun hmot procentní techniku prostředí staveb				%		3.5		– 0		3.500		878,374		3,074,310		odvozeno ÚRS

								A.1.5: Technické a technologické zařízení														4,309,582

								A.1.5.01: Technické a technologické zařízení														4,309,582

								A.1.5.1.01: Výtahy														4,309,582

								A.1.5.1.1.01: Výtahy														4,309,582

		3,735.		V.01				D+M Osobní trakční výtah, pohon elektrický trakční, systém řízení mikroprocesorové obousměrné sběrné - řízení pro jeden výtah, 8 osob, 5 stanic, 5 nástupišť, nosnost 630 kg, zdvih 15,25 m, včetně / příslušenství, další specifikace viz D.1.1.31_01 Výpis výrobků - výtahy				ks		1.0		– 0		1.000		880,855		880,855		vlastní

		3,736.		V.02				D+M Osobní trakční výtah, pohon elektrický trakční, systém řízení mikroprocesorové obousměrné sběrné - řízení pro jeden výtah, 10 osob, 5 stanic, 5 nástupišť, nosnost 800 kg, zdvih 15,25 m, včetně / příslušenství, další specifikace viz D.1.1.31_01 Výpis výrobků - výtahy				ks		1.0		– 0		1.000		935,107		935,107		vlastní

		3,737.		V.03				D+M Nákladní trakční výtah, pohon elektrický trakční, systém řízení mikroprocesorové obousměrné - sběrné řízení pro jeden výtah, 22 osob, 5 stanic, 8 nástupišť, nosnost 1750 kg, zdvih 15,25 m, / včetně příslušenství, další specifikace viz D.1.1.31_01 Výpis výrobků - výtahy				ks		1.0		– 0		1.000		1,246,810		1,246,810		vlastní

		3,738.		V.04				D+M Nákladní trakční výtah, pohon elektrický trakční, systém řízení mikroprocesorové obousměrné - sběrné řízení pro jeden výtah, 22 osob, 5 stanic, 8 nástupišť, nosnost 1750 kg, zdvih 15,25 m, / včetně příslušenství, další specifikace viz D.1.1.31_01 Výpis výrobků - výtahy				ks		1.0		– 0		1.000		1,246,810		1,246,810		vlastní

								A.1.99: Ostatní														859,403

								A.1.99.01: Ostatní														859,403

								009: Ostatní konstrukce a práce														811,648

								0094: Lešení a stavební výtahy														478,002

		3,739.		949101111.ZP				Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb				m2		7,610.54		– 0		7,610.540		28		216,897		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1226,42										1,226.420

				0				570,34										570.340

				0				916,91										916.910

				0				657,33										657.330

				0				113,11										113.110

				0				234,25										234.250

				0				24,62										24.620

				0				57,05										57.050

				0				1012,87										1,012.870

				0				138,08										138.080

				0				19,94										19.940

				0				7,98										7.980

				0				74,29										74.290

				0				484,37										484.370

				0				355,62										355.620

				0				395,02										395.020

				0				31,11										31.110

				0				4,11										4.110

				0				753,27										753.270

				0				160,63										160.630

				0				33,67										33.670

				0				53,28										53.280

				0				66,09										66.090

				0				11										11.000

				0				80,53										80.530

				0				19,51										19.510

				0				109,14										109.140

		3,740.		941321111.ZP				Montáž lešení fasádního				m2		3,689.73				3,689.730		27		101,341		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				3689,73										3,689.730

		3,741.		941321211.ZC				Příplatek k lešení fasádnímu za první a ZKD den použití - dobu pronájmu zohlední zhotovitel v jednotkové ceně				m2		3,689.73				3,689.730		2		9,053		odvozeno ÚRS

		3,742.		941321811.ZP				Demontáž lešení fasádního				m2		3,689.73				3,689.730		19		71,221		odvozeno ÚRS

		3,743.		944411111.ZP				Montáž záchytné sítě				m2		3,689.73		– 0		3,689.730		11		40,439		odvozeno ÚRS

		3,744.		944411211.ZC1				Příplatek k záchytné síti za první a ZKD den použití - počet dní bude zohledněn v jednotkové ceně dle předpokládaného harmonogramu zhotovitele				m2		3,689.73		– 0		3,689.730		2		6,698		odvozeno ÚRS

		3,745.		944411811.ZP				Demontáž záchytné sítě				m2		3,689.73		– 0		3,689.730		9		32,352		odvozeno ÚRS

								0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb														333,646

		3,746.		952901111				Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				m2		7,610.54		– 0		7,610.540		44		333,646		ÚRS 2019-I

								784: Malby														47,755

								784.: Malby														47,755

		3,747.		784171101				Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				m2		7,610.54		– 0		7,610.540		2		15,345		ÚRS 2019-I

		3,748.		784171121				Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m				m2		555.0		– 0		555.000		5		2,704		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				555										555.000

		3,749.		58124844.ZP				fólie pro malířské potřeby zakrývací				m2		8,165.54		10.00		8,982.094		3		29,705		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				7610,54+555										8,165.540

								B.1: Plochy a úpravy území														10,198,701

								D.2.01: Příjezdové komunikace a chodníky														3,539,892

								B.2.01: Příjezdové komunikace a chodníky														3,539,892

								001: Zemní práce														43,404

								001.: Zemní práce														43,404

		3,750.		181102302				Úprava pláně v zářezech se zhutněním				m2		2,638.0		– 0		2,638.000		16		43,404		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.;2638										2,638.000

				0														–  0

								002: Základy														23,482

								0021: Úprava podloží a základové spáry														23,482

		3,751.		212752213				Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop				m		100.0		– 0		100.000		235		23,482		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, 'Trativod DN 110 : 100;100										100.000

				0														–  0

								003: Svislé konstrukce														22,267

								0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky														22,267

		3,752.		339921132				Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m				m		24.0		– 0		24.000		474		11,367		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Osazení palísád do betonového lože s boční opěrou viz. vzorové řezy.;24										24.000

				0														–  0

		3,753.		59228270.ZP				palisáda betonová půlkulatá přírodní 400x140mm				kus		225.0		– 0		225.000		48		10,900		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				225										225.000

				0														–  0

								005: Komunikace														3,291,404

								0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch														2,244,815

		3,754.		564831111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm				m2		10,983.0		– 0		10,983.000		78		858,908		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Vrstva štěrkodrti fr. 0-128 tl. 50 cm hutněná po 10-ti cm : 5*2163;10983										10,983.000

				0														–  0

		3,755.		564851111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				m2		1,746.5		– 0		1,746.500		112		195,684		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Parkoviště + vjezdy : 213;213										213.000

				0				'Komunikace Asfalt : 1385;1385										1,385.000

				0				'Rozšíření pod obruby : 297*0,5;148,5										148.500

				0														–  0

		3,756.		564861111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				m2		689.0		– 0		689.000		148		102,290		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Chodník ZD : 213;213										213.000

				0				'Chodník velkoformítová dlažba : 325;325										325.000

				0				'Rozšíření pod obruby : (42+10)*0,25;13										13.000

				0				'Betonová rampa - vjezd do suterénu : 138;138										138.000

				0														–  0

		3,757.		564871111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm				m2		196.0		– 0		196.000		184		35,968		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Doplnění štěrku tl. 20-30 cm v 1.PP (kačírek) : 196;196										196.000

				0														–  0

		3,758.		564962111				Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm				m2		1,598.0		– 0		1,598.000		313		499,751		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Parkoviště+ vjezdy : 213;213										213.000

				0				'Komunikace asfalt : 1385;1385										1,385.000

				0				s rozprostřením a zhutněním										–  0

		3,759.		565165121				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m				m2		1,385.0		– 0		1,385.000		385		533,265		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'ACP 16+ : 1385;1385										1,385.000

				0														–  0

		3,760.		569903311				Zřízení zemních krajnic se zhutněním				m3		95.4		– 0		95.400		199		18,950		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				297*0,3										89.100

				0				42*0,15										6.300

				0														–  0

								0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné														372,094

		3,761.		573211111				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2				m2		2,770.0		– 0		2,770.000		9		23,761		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2*1385										2,770.000

				0														–  0

		3,762.		577133121				Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				m2		1,385.0		– 0		1,385.000		252		348,333		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'ACO 11 přírodní ;1361										1,361.000

				0				'ACO 11 probarvený červeně ; 24										24.000

				0														–  0

								0058: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot														123,106

		3,763.		581141110.ZP				Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 210 mm		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.		m2		138.0		– 0		138.000		892		123,106		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				'CB II kartáčovaný povrch ; 138										138.000

				0														–  0

								0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné														551,389

		3,764.		596211113				Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2				m2		549.0		– 0		549.000		167		91,909		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Chodník dlažba velkoformátová ; 322										322.000

				0				'Reliéfní dlažba pro slepce červená ; 5+9+2										16.000

				0				'Chodník z dlažby zámkové 20/10/6 ; 211										211.000

		3,765.		596211212				Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2				m2		213.0		– 0		213.000		191		40,594		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Parkoviště + vjezdy ; 213										213.000

				0														–  0

		3,766.		596841120.ZP				Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - tl.lože 40 mm				m2		3.0		– 0		3.000		295		886		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				'Schody z dlažby zámkové 20/10/6 ; 3										3.000

				0														–  0

		3,767.		935113111				Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm				m		23.5		– 0		23.500		401		9,430		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Žlab vnitřní šířky 150 mm ; 6+6+11,5										23.500

				0														–  0

		3,768.		771574366				Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 19 ks/m2				m2		23.0		– 0		23.000		355		8,156		ÚRS 2019-I

		3,769.		56241044.ZP				rošt pro odvodňovací žlab s podélnými pruty; litinový; l = 500 mm; š = 223 mm; zatížení D 400, E 600 -  průřez vtoku 756 cm2/m				m		47.0		– 0		47.000		164		7,727		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				(6+6+11,5)*2										47.000

				0														–  0

		3,770.		59227011.ZP				žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 235 mm; h = 265,0 mm; h1 = 265 mm - h1 = 265 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900				m		21.0		– 0		21.000		854		17,929		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				21										21.000

				0														–  0

		3,771.		59227006.ZP				žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 235 mm; h = 265,0 mm - h1 = 265 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900				m		1.0		– 0		1.000		853		853		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1										1.000

				0														–  0

		3,772.		XAG.022				vpust žlabová odtok DN 150; polymerický beton; l = 500 mm; š = 235 mm; h = 670 mm, hrana litinová - zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900; břitové labyrintové těsnění, lapač nečistot		připojovací šablona		kus		3.0		– 0		3.000		2,959		8,878		vlastní

		3,773.		56241471				čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm				kus		3.0		– 0		3.000		233		700		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				3										3.000

		3,774.		59245018				dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní				m2		214.0		– 0		214.000		253		54,180		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Chodník z dlažby zámkové 20/10/6 ;211										211.000

				0				'Schody z dlažby zámkové 20/10/6 ; 3										3.000

		3,775.		59245006				dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				m2		16.0		– 0		16.000		582		9,312		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				5+9+2										16.000

				0														–  0

		3,776.		XAG.023				dl. bet. dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l=200 mm; š=100,tl. 80 mm				m2		6.0		– 0		6.000		609		3,652		vlastní

		3,777.		59245020				dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní				m2		208.0		– 0		208.000		332		69,074		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				208										208.000

				0														–  0

		3,778.		59245005				dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná				m2		1.4		– 0		1.400		398		557		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'Oddělení parkovacích stání : (14*5)/50;1,4										1.400

				0														–  0

		3,779.		59245320.ZP				dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní				m2		345.0		– 0		345.000		438		151,248		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Dlažba do lože z drti ;322										322.000

				0				Dlažba lepená pomocí flexi lepidla na beton ; 23										23.000

				0														–  0

		3,780.		XAG.024				Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450		s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t. kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.		kus		5.0		– 0		5.000		377		1,883		vlastní

		3,781.		40445477				značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm				kus		1.0		– 0		1.000		470		470		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'IP4b ;1										1.000

				0														–  0

		3,782.		40445478				značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm				kus		1.0		– 0		1.000		721		721		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'B2 ; 1										1.000

				0														–  0

		3,783.		40445480				značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm				kus		2.0		– 0		2.000		590		1,179		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'IP12+O2 ; 1										1.000

				0				'IP11b ; 1										1.000

		3,784.		XAG.025				příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm				kus		4.0		– 0		4.000		493		1,973		vlastní

		3,785.		59217019				obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm				m		94.0		– 0		94.000		130		12,260		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				94										94.000

				0														–  0

		3,786.		59217018				obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm				m		10.0		– 0		10.000		123		1,228		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				10										10.000

				0														–  0

		3,787.		59217016				obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				m		42.0		– 0		42.000		126		5,294		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				42										42.000

		3,788.		59217031				obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				m		235.0		– 0		235.000		180		42,240		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				235										235.000

				0														–  0

		3,789.		59217029				obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				m		50.0		– 0		50.000		136		6,795		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				50										50.000

				0														–  0

		3,790.		59217030				obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				m		6.0		– 0		6.000		377		2,262		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				6										6.000

				0														–  0

								006: Úpravy povrchu														25,779

								0063: Podlahy a podlahové konstrukce														25,779

		3,791.		635111142.ZP				Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním				m3		19.6		– 0		19.600		1,315		25,779		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				'Kačírek 10 cm ;196*0,1										19.600

				0														–  0

								009: Ostatní konstrukce a práce														133,557

								0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch														133,557

		3,792.		914511112				Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				kus		4.0		– 0		4.000		754		3,017		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				4										4.000

				0														–  0

		3,793.		914111111				Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				kus		4.0		– 0		4.000		189		754		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				4										4.000

				0														–  0

		3,794.		915311111				Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2				kus		1.0		– 0		1.000		2,317		2,317		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1										1.000

				0														–  0

		3,795.		916131113				Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				m		443.0		– 0		443.000		288		127,468		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				'ABO 2-15 ; 235										235.000

				0				'ABO 2-15L ; 6										6.000

				0				'ABO 16-10 ; 42										42.000

				0				'ABO 15-10 ; 10										10.000

				0				'ABO 13-10 ; 94										94.000

				0				'ABO 2-15P ; 6										6.000

				0				'ABO 2-15N ; 50										50.000

								D.2.02: Hrubé terénní úpravy														1,009,930

								D.2.02: Hrubé terénní úpravy														1,009,930

								001: Zemní práce														560,932

								001.: Zemní práce														560,932

		3,796.		113106061				Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně				m2		15.0		– 0		15.000		62		932		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				15										15.000

				0														–  0

		3,797.		113107312.ZP				Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm strojně pl do 50 m2				m2		28.0		– 0		28.000		23		650		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				15+13										28.000

				0														–  0

		3,798.		113107153				POPISOVÁ POLOŽKA_Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				m2												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				430										430.000

				0														–  0

		3,799.		113107152.ZP				POPISOVÁ POLOŽKA_Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				m2												odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				430										430.000

				0														–  0

		3,800.		113107330				Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2				m2		13.0		– 0		13.000		106		1,380		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				13										13.000

				0														–  0

		3,801.		113202111				Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				m		150.0		– 0		150.000		36		5,469		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				150										150.000

				0														–  0

		3,802.		122201403				Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3				m3		1,087.0		– 0		1,087.000		40		43,793		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1087										1,087.000

				0														–  0

		3,803.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		1,087.0		– 0		1,087.000		170		184,660		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1087										1,087.000

				0														–  0

		3,804.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		1,847.9		– 0		1,847.900		175		324,048		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1847,9										1,847.900

				0														–  0

								009: Ostatní konstrukce a práce														4,487

								0096: Bourání konstrukcí														4,487

		3,805.		962052210				Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3				m3		1.0		– 0		1.000		4,487		4,487		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Vpusti ; 2*0,5										1.000

				0														–  0

								099: Přesun hmot HSV														444,511

								099.: Přesun hmot HSV														444,511

		3,806.		997013155				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace				t		395.0		– 0		395.000		249		98,175		ÚRS 2019-I

		3,807.		997006512				Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km				t		395.0		– 0		395.000		66		25,975		ÚRS 2019-I

		3,808.		997006519				Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t		7,505.0		– 0		7,505.000		11		82,255		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				předpoklad vzdálenosti skládky do 20km										–  0

				0				395*19										7,505.000

		3,809.		997013831				Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				t		395.0		– 0		395.000		603		238,106		ÚRS 2019-I

								D.2.03: Vodovod														380,941

								D.2.03.01: Přeložka areálového vodovodu														344,078

								D.2.03.1.01: Zemní práce														123,583

								D.2.03.1.1.01: Zemní práce														123,583

		3,810.		119001401				Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm				m		3.0		– 0		3.000		205		614		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*3

				0				3; výměra položky										3.000

		3,811.		119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				m		5.0		– 0		5.000		167		835		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*5

				0				5; výměra položky										5.000

		3,812.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		14.08		– 0		14.080		284		4,000		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*1,60*(3,00+5,00)

				0				14,08; výměra položky										14.080

		3,813.		132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		70.056		– 0		70.056		266		18,668		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Řad – prům. hl. = 1,87 m										–  0

				0				 1,00*(1,87-0,30)*30,00+1,00*1,87*(46,40-30,00)

				0				 Odbočka k NH – prům. hl. = 1,96 m										–  0

				0				 1,00*1,96*5,00

				0				 87,57

				0				 87,57*0,80

				0				70,056; výměra položky										70.056

		3,814.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		17.515		– 0		17.515		17		302		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 70,06*0,25

				0				17,515; výměra položky										17.515

		3,815.		132301201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3				m3		17.514		– 0		17.514		577		10,109		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 87,57*0,20

				0				17,514; výměra položky										17.514

		3,816.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		4.378		– 0		4.378		42		183		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 17,51*0,25

				0				4,3775; výměra položky										4.378

		3,817.		151101101				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		193.136		– 0		193.136		69		13,390		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,87*46,40*2+1,96*5,00*2

				0				193,136; výměra položky										193.136

		3,818.		151101111				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		193.136		– 0		193.136		38		7,422		ÚRS 2019-I

		3,819.		161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				m3		87.568		– 0		87.568		56		4,868		ÚRS 2019-I

		3,820.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		61.968		– 0		61.968		60		3,690		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,00*0,48*5,00*-1+1,00*0,50*46,40*-1

				0				61,968; výměra položky										61.968

		3,821.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		25.6		– 0		25.600		11		275		ÚRS 2019-I

		3,822.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		46.08		– 0		46.080		197		9,091		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 25,60*1,80

				0				46,08; výměra položky										46.080

		3,823.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		10.23		– 0		10.230		252		2,579		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*0,38*5,00+1,00*0,40*46,40

				0				 20,46*0,50

				0				10,23; výměra položky										10.230

		3,824.		174151101.ZP				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		10.23		– 0		10.230		283		2,896		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 20,46*0,50

				0				10,23; výměra položky										10.230

		3,825.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		42.027		– 0		42.027		422		17,743		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,46*1,67*1,23

				0				42,026886; výměra položky										42.027

		3,826.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		123.94		– 0		123.940		25		3,038		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 61,97*2

				0				123,94; výměra položky										123.940

		3,827.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		25.6		– 0		25.600		164		4,209		ÚRS 2019-I

		3,828.		167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				m3		61.968		– 0		61.968		119		7,386		ÚRS 2019-I

		3,829.		113107122				Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně				m2		45.0		– 0		45.000		171		7,712		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,50*30,00

				0				45; výměra položky										45.000

		3,830.		113107142				Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně				m2		45.0		– 0		45.000		102		4,572		ÚRS 2019-I

								D.2.03.1.02: Vodorovné konstrukce														5,614

								D.2.03.1.2.01: Vodorovné konstrukce														5,614

		3,831.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		5.14		– 0		5.140		697		3,583		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*0,10*(46,40+5,00)

				0				5,14; výměra položky										5.140

		3,832.		452353101				Bednění podkladních bloků otevřený výkop				m2		4.5		– 0		4.500		293		1,321		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,50*3

				0				4,5; výměra položky										4.500

		3,833.		XAG.026				Bloky z betonu prostého tř. C 20/25				m3		0.3		– 0		0.300		2,367		710		vlastní

				Výkaz výměr:				0,10*3										0.300

								D.2.03.1.03: Pozemní komunikace														8,024

								D.2.03.1.3.01: Pozemní komunikace														8,024

		3,834.		564951413				Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm				m2		90.0		– 0		90.000		89		8,024		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 provizorní úprava stávající vozovky – celkem 300 mm provede se 2x

				0				 45,00*2

				0				90; výměra položky										90.000

								D.2.03.1.04: Trubní vedení														188,730

								D.2.03.1.4.01: Trubní vedení														188,730

		3,835.		850265121				Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100				kus		2.0		– 0		2.000		1,629		3,258		ÚRS 2019-I

		3,836.		851241131				Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80				m		4.3		– 0		4.300		72		309		ÚRS 2019-I

		3,837.		55253000				trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80				m		4.343		– 0		4.343		1,430		6,212		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,30*1,01

				0				4,343; výměra položky										4.343

		3,838.		851261131				Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100				m		46.4		– 0		46.400		72		3,350		ÚRS 2019-I

		3,839.		55253001				trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100				m		46.864		– 0		46.864		1,470		68,878		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 46,40*1,01

				0				46,864; výměra položky										46.864

		3,840.		852241121.ZP				Montáž potrubí z trub litinových přírubových DN 80 mm				ks		1.0		– 0		1.000		355		355		odvozeno ÚRS

		3,841.		XAG.100				Trouba litinová přírubová – tvárná litina DN 80 mm, dl. 1900 mm				ks		1.01		– 0		1.010		2,959		2,989		vlastní

		3,842.		857241131				Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80				kus		1.0		– 0		1.000		246		246		ÚRS 2019-I

		3,843.		55259731.ZP				Tvarovka hrdlová s přírubou – tvárná litina DN 80 mm				ks		1.01		– 0		1.010		3,058		3,088		odvozeno ÚRS

		3,844.		857261131				Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100				kus		11.0		– 0		11.000		257		2,822		ÚRS 2019-I

		3,845.		55259711.ZP				Přesuvka hrdlova U DN 100 mm – tvárná litina				ks		2.02		– 0		2.020		2,101		4,244		odvozeno ÚRS

		3,846.		55253905.ZP				Koleno hrdlové K DN 100 mm, 11,25 st. Tvárná litina				ks		3.03		– 0		3.030		2,949		8,936		odvozeno ÚRS

		3,847.		55253917.ZP				Koleno hrdlové K DN 100 mm, 22,5 st. Tvárná litina				ks		4.04		– 0		4.040		2,949		11,915		odvozeno ÚRS

		3,848.		55253941.ZP				Koleno hrdlové K DN 100 mm, 45 st. Tvárná litina				ks		2.02		– 0		2.020		3,137		6,336		odvozeno ÚRS

		3,849.		857242121				Montáž litinových tvarovek přírubových jednoosých DN 80 mm				ks		2.0		– 0		2.000		249		498		ÚRS 2019-I

		3,850.		55253489.ZP				Tvarovka přírubová s hladkým koncem DN 80 mm – tvárná litina				ks		1.01		– 0		1.010		1,845		1,863		odvozeno ÚRS

		3,851.		55254047.ZP				Koleno přírubové s patkou DN 80 mm – tvárná litina				ks		1.01		– 0		1.010		2,417		2,441		odvozeno ÚRS

		3,852.		857263131				Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100				kus		1.0		– 0		1.000		332		332		ÚRS 2019-I

		3,853.		55253745.ZP				Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou DN 100/80 mm – tvárná litina				ks		1.01		– 0		1.010		5,001		5,051		odvozeno ÚRS

		3,854.		55291122.ZP				Kroužky těsnící gumové Standart DN 80 mm				kus		1.02		– 0		1.020		160		163		odvozeno ÚRS

		3,855.		55291122				kroužek těsnící gumový DN 100				kus		6.12		– 0		6.120		160		978		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 6,00*1,02

				0				6,12; výměra položky										6.120

		3,856.		55291122.ZP1				Kroužky těsnící gumové Standart Vi/Vin DN 100 mm				kus		18.36		– 0		18.360		160		2,934		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 18,00*1,02

				0				18,36; výměra položky										18.360

		3,857.		891241112				Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				kus		1.0		– 0		1.000		671		671		ÚRS 2019-I

		3,858.		42224397.ZP				Šoupátko vodárenské DN 80 mm				ks		1.01		– 0		1.010		4,537		4,583		odvozeno ÚRS

		3,859.		42291073				souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m				kus		1.01		– 0		1.010		658		665		ÚRS 2019-I

		3,860.		891247211				Montáž hydrantů nadzemních DN 80				kus		1.0		– 0		1.000		390		390		ÚRS 2019-I

		3,861.		42273680.ZP				Hydrant nadzemní DN 80 mm				ks		1.01		– 0		1.010		32,748		33,076		odvozeno ÚRS

		3,862.		899401112				Osazení poklopů litinových šoupátkových				kus		1.0		– 0		1.000		299		299		ÚRS 2019-I

		3,863.		42291352.ZP				Poklop litinový šoupátkový				ks		1.0		– 0		1.000		1,124		1,124		odvozeno ÚRS

		3,864.		899712111				Orientační tabulky na zdivu				kus		1.0		– 0		1.000		170		170		ÚRS 2019-I

		3,865.		892241111				Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				m		4.3		– 0		4.300		9		40		ÚRS 2019-I

		3,866.		892271111				Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				m		46.4		– 0		46.400		9		441		ÚRS 2019-I

		3,867.		892372111				Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				kus		2.0		– 0		2.000		4,560		9,120		ÚRS 2019-I

		3,868.		892273122				Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				m		50.7		– 0		50.700		19		954		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,30+46,40

				0				50,7; výměra položky										50.700

								D.2.03.1.05: Dokončující konstrukce a práce														18,127

								D.2.03.1.5.01: Dokončující konstrukce a práce														18,127

		3,869.		919735112				Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				m		60.0		– 0		60.000		50		2,991		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 30,00*2

				0				60; výměra položky										60.000

		3,870.		997221551				Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				t		18.72		– 0		18.720		25		462		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,235*45,00+0,181*45,00

				0				18,72; výměra položky										18.720

		3,871.		997221559				Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				t		290.655		– 0		290.655		6		1,678		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 na skládku

				0				 0,235*45,00*9

				0				 do recyklačního centra

				0				 0,181*45,00*24

				0				290,655; výměra položky										290.655

		3,872.		997221855				Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504				t		10.575		– 0		10.575		138		1,460		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,235*45,00

				0				10,575; výměra položky										10.575

		3,873.		XAG.101				Poplatek za uložení stavebního odpadu v recyklačním centru z asfaltových povrchů				t		8.15		– 0		8.150		1,415		11,536		vlastní

								D.2.03.02: Přípojka vodovodu														36,863

								D.2.03.2.01: Zemní práce														26,417

								D.2.03.2.1.01: Zemní práce														26,417

		3,874.		119001401				Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm				m		0.8		– 0		0.800		205		164		ÚRS 2019-I

		3,875.		119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				m		2.4		– 0		2.400		167		401		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*3

				0				2,4; výměra položky										2.400

		3,876.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		5.632		– 0		5.632		284		1,600		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*1,60*(0,80+2,40)

				0				5,632; výměra položky										5.632

		3,877.		132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		16.464		– 0		16.464		266		4,387		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka – prům. hl. = 1,83 m										–  0

				0				 0,80*1,83*14,06

				0				 20,58*0,80

				0				16,464; výměra položky										16.464

		3,878.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		4.115		– 0		4.115		17		71		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 16,46*0,25

				0				4,115; výměra položky										4.115

		3,879.		132301201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3				m3		4.116		– 0		4.116		577		2,376		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,58*0,20

				0				4,116; výměra položky										4.116

		3,880.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		1.03		– 0		1.030		42		43		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,12*0,25

				0				1,03; výměra položky										1.030

		3,881.		151101101				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		51.46		– 0		51.460		69		3,568		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,83*14,06*2

				0				51,4596; výměra položky										51.460

		3,882.		151101111				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		51.46		– 0		51.460		38		1,978		ÚRS 2019-I

		3,883.		161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				m3		20.584		– 0		20.584		56		1,144		ÚRS 2019-I

		3,884.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		15.41		– 0		15.410		60		918		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 0,80*0,46*14,06*-1

				0				 15,41

				0				15,40976; výměra položky										15.410

		3,885.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		5.17		– 0		5.170		11		56		ÚRS 2019-I

		3,886.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		9.306		– 0		9.306		197		1,836		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 5,17*1,80

				0				9,306; výměra položky										9.306

		3,887.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		2.025		– 0		2.025		252		511		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*0,36*14,06

				0				 4,05*0,50

				0				2,025; výměra položky										2.025

		3,888.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		2.025		– 0		2.025		203		411		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,05*0,50

				0				2,025; výměra položky										2.025

		3,889.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		8.319		– 0		8.319		422		3,512		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,05*1,67*1,23

				0				8,319105; výměra položky										8.319

		3,890.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		30.82		– 0		30.820		25		756		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 15,41*2

				0				30,82; výměra položky										30.820

		3,891.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		5.17		– 0		5.170		164		850		ÚRS 2019-I

		3,892.		167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				m3		15.41		– 0		15.410		119		1,837		ÚRS 2019-I

								D.2.03.2.02: Vodorovné konstrukce														784

								D.2.03.2.2.01: Vodorovné konstrukce														784

		3,893.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		1.125		– 0		1.125		697		784		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*0,10*14,06

				0				1,1248; výměra položky										1.125

								D.2.03.2.03: Trubní vedení														9,662

								D.2.03.2.3.01: Trubní vedení														9,662

		3,894.		871211141				Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm				m		14.06		– 0		14.060		49		684		ÚRS 2019-I

		3,895.		28613113				potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm				m		14.271		– 0		14.271		100		1,422		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 14,06*1,015

				0				14,2709; výměra položky										14.271

		3,896.		28614813				koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm				kus		2.03		– 0		2.030		248		503		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 2,00*1,015

				0				2,03; výměra položky										2.030

		3,897.		891269111.ZP				Montáž navrtávacích pasů DN 100 mm				kus		1.0		– 0		1.000		570		570		odvozeno ÚRS

		3,898.		42273510.ZP				Navrtávací pás s kulovým kohoutem DN 80-500x2“				ks		1.01		– 0		1.010		4,025		4,065		odvozeno ÚRS

		3,899.		42291058.ZP				Souprava zemní pro navrtávací pás				ks		1.01		– 0		1.010		594		600		odvozeno ÚRS

		3,900.		899401111				Osazení poklopů litinových ventilových				kus		1.0		– 0		1.000		206		206		ÚRS 2019-I

		3,901.		42291402				poklop litinový ventilový				kus		1.0		– 0		1.000		491		491		ÚRS 2019-I

		3,902.		899712111				Orientační tabulky na zdivu				kus		1.0		– 0		1.000		170		170		ÚRS 2019-I

		3,903.		892233122				Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				m		14.06		– 0		14.060		13		189		ÚRS 2019-I

		3,904.		899721111				Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí				m		15.76		– 0		15.760		40		634		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 14,06+1,70

				0				15,76; výměra položky										15.760

		3,905.		899722113				Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm				m		14.06		– 0		14.060		9		129		ÚRS 2019-I

								D.2.05: Kanalizace														2,017,009

								D.2.5.01: Přípojka splaškové kanalizace														304,037

								D.2.5.1.01: Zemní práce														256,935

								D.2.5.1.1.01: Zemní práce														256,935

		3,906.		119001401				Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm				m		4.8		– 0		4.800		205		982		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*4

				0				4,8; výměra položky										4.800

		3,907.		119001412				Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm				m		2.4		– 0		2.400		318		762		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*2

				0				2,4; výměra položky										2.400

		3,908.		119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				m		10.8		– 0		10.800		167		1,804		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*9

				0				10,8; výměra položky										10.800

		3,909.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		36.0		– 0		36.000		284		10,226		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*1,70*4,80+1,50*2,00*2,40+1,10*1,60*10,80

				0				36; výměra položky										36.000

		3,910.		132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		80.788		– 0		80.788		168		13,604		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka KS – prům. hl. = 4,43 m										–  0

				0				 1,20*(4,43-0,30)*6,00+1,20*4,43*(36,59-6,00)

				0				 rozšíření a prohloubení pro šachty - 5%

				0				 192,35*0,05

				0				 201,97

				0				 201,97*0,40

				0				80,788; výměra položky										80.788

		3,911.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		20.198		– 0		20.198		17		349		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 80,79*0,25

				0				20,1975; výměra položky										20.198

		3,912.		132301202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		100.985		– 0		100.985		381		38,482		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 201,97*0,50

				0				100,985; výměra položky										100.985

		3,913.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		25.248		– 0		25.248		42		1,055		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 100,99*0,25

				0				25,2475; výměra položky										25.248

		3,914.		132401201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				m3		20.197		– 0		20.197		960		19,389		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 201,97*0,10

				0				20,197; výměra položky										20.197

		3,915.		151101103				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m				m2		324.187		– 0		324.187		121		39,084		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,43*36,59*2

				0				324,1874; výměra položky										324.187

		3,916.		151101113				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m				m2		324.187		– 0		324.187		78		25,240		ÚRS 2019-I

		3,917.		161101103				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m				m3		181.773		– 0		181.773		180		32,678		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 201,97*0,90

				0				181,773; výměra položky										181.773

		3,918.		161101153				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m				m3		20.197		– 0		20.197		266		5,366		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 201,97*0,10

				0				20,197; výměra položky										20.197

		3,919.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		170.927		– 0		170.927		60		10,179		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,20*0,60*36,59*-1+1,16*4,05*-1

				0				 170,93

				0				170,92714; výměra položky										170.927

		3,920.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		31.04		– 0		31.040		11		334		ÚRS 2019-I

		3,921.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		55.872		– 0		55.872		197		11,022		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 31,04*1,80

				0				55,872; výměra položky										55.872

		3,922.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		10.28		– 0		10.280		252		2,592		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*0,50*36,59-0,11*0,11*3,14*36,59

				0				 20,56*0,50

				0				10,28; výměra položky										10.280

		3,923.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		10.28		– 0		10.280		203		2,089		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,56*0,50

				0				10,28; výměra položky										10.280

		3,924.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		42.232		– 0		42.232		422		17,830		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,56*1,67*1,23

				0				42,232296; výměra položky										42.232

		3,925.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		341.86		– 0		341.860		25		8,381		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 170,93*2

				0				341,86; výměra položky										341.860

		3,926.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		10.84		– 0		10.840		164		1,782		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 31,04-20,20

				0				10,84; výměra položky										10.840

		3,927.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		20.2		– 0		20.200		213		4,296		ÚRS 2019-I

		3,928.		167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				m3		170.927		– 0		170.927		39		6,625		ÚRS 2019-I

		3,929.		113107122				Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně				m2		10.2		– 0		10.200		171		1,748		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,70*6,00

				0				10,2; výměra položky										10.200

		3,930.		113107142				Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně				m2		10.2		– 0		10.200		102		1,036		ÚRS 2019-I

								D.2.5.1.02: Vodorovné konstrukce														3,798

								D.2.5.1.2.01: Vodorovné konstrukce														3,798

		3,931.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		4.391		– 0		4.391		697		3,061		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*0,10*36,59

				0				4,3908; výměra položky										4.391

		3,932.		452311131				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				m3		0.294		– 0		0.294		2,506		737		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 pod šachty

				0				 1,40*1,40*0,15

				0				0,294; výměra položky										0.294

								D.2.5.1.03: Pozemní komunikace														1,819

								D.2.5.1.3.01: Pozemní komunikace														1,819

		3,933.		564951413				Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm				m2		20.4		– 0		20.400		89		1,819		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 provizorní úprava stávající vozovky – celkem 300 mm provede se 2x

				0				 10,20*2

				0				20,4; výměra položky										20.400

								D.2.5.1.04: Trubní vedení														37,315

								D.2.5.1.4.01: Trubní vedení														37,315

		3,934.		871353121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200				m		36.59		– 0		36.590		79		2,888		ÚRS 2019-I

		3,935.		28612009.ZP				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 200 mm dl. 6,0 m				m		37.134		– 0		37.134		417		15,494		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 36,59/6,00*1,015

				0				6,189*6										37.134

				0														–  0

		3,936.		XAG.602				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky 401-450 cm vč. Dodávky - skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		14,796		14,796		vlastní

		3,937.		XAG.603				Úprava stávající šachty pro napojení přípojky				kpl.		1.0		– 0		1.000		2,466		2,466		vlastní

		3,938.		XAG.604				Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm				m		36.59		– 0		36.590		46		1,671		vlastní

								D.2.5.1.05: Dokončující konstrukce a práce														4,171

								D.2.5.1.5.01: Dokončující konstrukce a práce														4,171

		3,939.		919735112				Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				m		60.0		– 0		60.000		50		2,991		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 6,00*2

				0				60; výměra položky										60.000

		3,940.		997221551				Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				t		4.243		– 0		4.243		25		105		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,235*10,20+0,181*10,20

				0				4,2432; výměra položky										4.243

		3,941.		997221559				Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				t		65.882		– 0		65.882		6		380		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,235*10,20*9

				0				 do recyklačního centra

				0				 0,181*10,20*24

				0				 65,88

				0				65,8818; výměra položky										65.882

		3,942.		997221845				Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302				t		1.846		– 0		1.846		197		364		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,181*10,20

				0				1,8462; výměra položky										1.846

		3,943.		997221855				Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504				t		2.397		– 0		2.397		138		331		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,235*10,20

				0				2,397; výměra položky										2.397

								D.2.5.02: Retenční nádrž														505,155

								D.2.5.2.01: Zemní práce														154,256

								D.2.5.2.1.01: Zemní práce														154,256

		3,944.		131201102				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		134.88		– 0		134.880		109		14,712		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Prům. hl. = 4,23 m										–  0

				0				 (6,20*6,80+10,43*11,03)*0,5*4,23

				0				 prohloubení

				0				 6,20*3,80*0,20

				0				 337,2

				0				 337,20*0,40

				0				134,88; výměra položky										134.880

		3,945.		131201109				Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3				m3		33.72		– 0		33.720		14		485		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 134,88*0,25

				0				33,72; výměra položky										33.720

		3,946.		131301102				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		168.6		– 0		168.600		133		22,493		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 337,20*0,50

				0				168,6; výměra položky										168.600

		3,947.		131301109				Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4				m3		84.3		– 0		84.300		30		2,563		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 168,60*0,50

				0				84,3; výměra položky										84.300

		3,948.		131401102				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3				m3		33.72		– 0		33.720		377		12,701		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 337,20*0,10

				0				33,72; výměra položky										33.720

		3,949.		161101103				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m				m3		72.835		– 0		72.835		180		13,094		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 337,20*0,24*0,90

				0				72,8352; výměra položky										72.835

		3,950.		161101153				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m				m3		8.093		– 0		8.093		266		2,150		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 337,20*0,24*0,10

				0				8,0928; výměra položky										8.093

		3,951.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		246.455		– 0		246.455		60		14,677		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 (6,20*6,80+6,45*7,05)*0,5*0,25*-1+5,70*6,20*0,25*-1

				0				 5,08*5,63*2,34*-1+1,30*1,30*1,39*-1+0,62*0,62*3,14*1,39*-1

				0				 246,46

				0				246,45528276; výměra položky										246.455

		3,952.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		90.74		– 0		90.740		11		976		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 337,20-246,46

				0				90,74; výměra položky										90.740

		3,953.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		163.332		– 0		163.332		197		32,222		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 90,74*1,80

				0				163,332; výměra položky										163.332

		3,954.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		492.92		– 0		492.920		25		12,084		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 246,46*2

				0				492,92; výměra položky										492.920

		3,955.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		57.02		– 0		57.020		164		9,376		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 90,74-33,72

				0				57,02; výměra položky										57.020

		3,956.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		33.72		– 0		33.720		213		7,171		ÚRS 2019-I

		3,957.		167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				m3		246.455		– 0		246.455		39		9,553		ÚRS 2019-I

								D.2.5.2.02: Svislé konstrukce														303,325

								D.2.5.2.2.01: Svislé konstrukce														303,325

		3,958.		XAG.606				Retenční nádrž prefabrikovaná vč. Vstupních komínů a žebříků				kpl.		1.0		– 0		1.000		188,731		188,731		vlastní

		3,959.		XAG.607				Doprava nádrže od výrobce na stavbu				kpl.		1.0		– 0		1.000		53,923		53,923		vlastní

		3,960.		XAG.608				Montáž nádrže				kpl.		1.0		– 0		1.000		26,962		26,962		vlastní

		3,961.		XAG.609				Regulátor odtoku, šoupě pro vypouštění vč. Dopravy a montáže				kpl.		1.0		– 0		1.000		33,709		33,709		vlastní

								D.2.5.2.03: Vodorovné konstrukce														43,790

								D.2.5.2.3.01: Vodorovné konstrukce														43,790

		3,962.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		10.954		– 0		10.954		697		7,636		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 (6,20*6,80+6,45*7,05)*0,5*0,25

				0				10,9540625; výměra položky										10.954

		3,963.		273321511.ZP				Deska z betonu železového tř. C 25/30				m3		8.835		– 0		8.835		2,746		24,263		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 5,70*6,20*0,25

				0				8,835; výměra položky										8.835

		3,964.		452351101				Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop				m2		5.95		– 0		5.950		228		1,357		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,25*(5,70+6,20)*2

				0				5,95; výměra položky										5.950

		3,965.		452368211				Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari				t		0.436		– 0		0.436		24,156		10,534		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 5,70*6,20*0,00617*2

				0				0,4360956; výměra položky										0.436

								D.2.5.2.04: Pozemní komunikace														3,784

								D.2.5.2.4.01: Pozemní komunikace														3,784

		3,966.		564851111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				m2		2.586		– 0		2.586		101		261		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 poklopy v zeleni

				0				 0,75*0,75*3,14-0,30*0,30*3,14+1,45*1,45-1,00*1,00

				0				2,58615; výměra položky										2.586

		3,967.		591111111				Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				m2		2.586		– 0		2.586		266		687		ÚRS 2019-I

		3,968.		58381008				kostka dlažební žula velká 15/17				m2		2.59		– 0		2.590		1,095		2,836		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				2,59										2.590

				0														–  0

								D.2.5.03: Přípojka z RN														447,864

								D.2.5.3.01: Zemní práce														373,802

								D.2.5.3.1.01: Zemní práce														373,802

		3,969.		132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		124.184		– 0		124.184		168		20,911		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka z RN – prům. hl. = 4,07 m										–  0

				0				 1,20*4,07*60,54

				0				 rozšíření a prohloubení pro šachty - 5%

				0				 295,68*0,05

				0				 310,46

				0				 310,46*0,40

				0				124,184; výměra položky										124.184

		3,970.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		31.045		– 0		31.045		17		536		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 124,18*0,25

				0				31,045; výměra položky										31.045

		3,971.		132301202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		155.23		– 0		155.230		381		59,152		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 310,46*0,50

				0				155,23; výměra položky										155.230

		3,972.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		38.808		– 0		38.808		42		1,622		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 155,23*0,25

				0				38,8075; výměra položky										38.808

		3,973.		132401201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				m3		31.046		– 0		31.046		960		29,804		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 310,46*0,10

				0				31,046; výměra položky										31.046

		3,974.		151101103				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m				m2		492.796		– 0		492.796		121		59,411		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,07*60,54*2

				0				492,7956; výměra položky										492.796

		3,975.		151101113				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m				m2		492.796		– 0		492.796		78		38,367		ÚRS 2019-I

		3,976.		161101103				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m				m3		279.414		– 0		279.414		180		50,231		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 310,46*0,90

				0				279,414; výměra položky										279.414

		3,977.		161101153				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m				m3		31.046		– 0		31.046		266		8,248		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 310,46*0,10

				0				31,046; výměra položky										31.046

		3,978.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		255.536		– 0		255.536		60		15,217		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,20*0,60*60,54*-1

				0				 šachty

				0				 1,16*4,02*-1+1,77*3,77*-1

				0				 255,54

				0				255,53646; výměra položky										255.536

		3,979.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		54.92		– 0		54.920		11		591		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 310,46-255,54

				0				54,92; výměra položky										54.920

		3,980.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		98.856		– 0		98.856		197		19,502		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 54,92*1,80

				0				98,856; výměra položky										98.856

		3,981.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		17.01		– 0		17.010		252		4,288		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*0,50*60,54-0,11*0,11*3,14*60,54

				0				 34,02*0,50

				0				17,01; výměra položky										17.010

		3,982.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		17.01		– 0		17.010		203		3,456		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 34,02*0,50

				0				17,01; výměra položky										17.010

		3,983.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		69.88		– 0		69.880		422		29,502		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 34,02*1,67*1,23

				0				69,880482; výměra položky										69.880

		3,984.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		511.08		– 0		511.080		25		12,530		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 255,54*2

				0				511,08; výměra položky										511.080

		3,985.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		23.87		– 0		23.870		164		3,925		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 54,92-31,05

				0				23,87; výměra položky										23.870

		3,986.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		31.05		– 0		31.050		213		6,603		ÚRS 2019-I

		3,987.		167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				m3		255.536		– 0		255.536		39		9,905		ÚRS 2019-I

								D.2.5.3.02: Vodorovné konstrukce														6,887

								D.2.5.3.2.01: Vodorovné konstrukce														6,887

		3,988.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		7.265		– 0		7.265		697		5,064		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,20*0,10*60,54

				0				7,2648; výměra položky										7.265

		3,989.		452311131				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				m3		0.728		– 0		0.728		2,506		1,823		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 pod šachty

				0				 1,40*1,40*0,15+1,70*1,70*0,15

				0				0,7275; výměra položky										0.728

								D.2.5.3.03: Pozemní komunikace														2,164

								D.2.5.3.3.01: Pozemní komunikace														2,164

		3,990.		564851111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				m2		1.484		– 0		1.484		101		150		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 poklopy v zeleni

				0				 0,75*0,75*3,14-0,30*0,30*3,14

				0				1,48365; výměra položky										1.484

		3,991.		591111111				Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				m2		1.484		– 0		1.484		266		394		ÚRS 2019-I

		3,992.		58381008				kostka dlažební žula velká 15/17				m2		1.48		– 0		1.480		1,095		1,620		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1,48										1.480

				0														–  0

								D.2.5.3.04: Trubní vedení														65,011

								D.2.5.3.4.01: Trubní vedení														65,011

		3,993.		871353121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200				m		60.54		– 0		60.540		79		4,778		ÚRS 2019-I

		3,994.		28612009.ZP1				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 200 mm dl. 6,0 m				m		61.446		– 0		61.446		417		25,638		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 60,54/6,00*1,015

				0				10,241*6										61.446

				0														–  0

		3,995.		877355221.ZP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC dvouosých DN 200 mm				kus		1.0		– 0		1.000		214		214		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				1										1.000

				0														–  0

		3,996.		28611433				odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°				kus		1.015		– 0		1.015		515		523		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1,015

				0				1,015; výměra položky										1.015

		3,997.		XAG.611				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky 401-450 cm vč. Dodávky - skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		14,796		14,796		vlastní

		3,998.		XAG.612				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná vnitřní průměr 120 cm na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky - 351-400 cm vč. Dodávky skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		9,864		9,864		vlastní

		3,999.		XAG.613				Obložení dna a stěn šachty d 1200 mm čedičem				m2		3.014		– 0		3.014		1,480		4,460		vlastní

				Výkaz výměr:				 0,60*0,60*3,14+1,20*3,14*0,50

				0				3,0144; výměra položky										3.014

		4,000.		XAG.614				Úprava stávající šachty pro napojení přípojky				kpl.		1.0		– 0		1.000		1,973		1,973		vlastní

		4,001.		XAG.615				Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm				m		60.54		– 0		60.540		46		2,765		vlastní

								D.2.5.04: Napojení objektu na RN a vypouštění RN														196,769

								D.2.5.4.01: Zemní práce														149,475

								D.2.5.4.1.01: Zemní práce														149,475

		4,002.		132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		46.224		– 0		46.224		168		7,784		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Napojení na RN – prům. hl. = 2,13 m										–  0

				0				 1,20*2,13*27,88

				0				 Odtok z RT – prům. hl. = 3,81 m										–  0

				0				 1,10*3,81*4,25

				0				 Havarijní výpust = prům. hl. = 3,80 m										–  0

				0				 1,10*3,80*5,02

				0				 110.06

				0				 rozšíření a prohloubení pro šachty - 5%

				0				 110,06*0,05

				0				 115,56

				0				 115,56*0,40

				0				46,224; výměra položky										46.224

		4,003.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		11.555		– 0		11.555		17		200		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 46,22*0,25

				0				11,555; výměra položky										11.555

		4,004.		132301202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		57.78		– 0		57.780		381		22,018		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 115,56*0,50

				0				57,78; výměra položky										57.780

		4,005.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		14.445		– 0		14.445		42		604		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 57,78*0,25

				0				14,445; výměra položky										14.445

		4,006.		132401201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				m3		11.556		– 0		11.556		960		11,094		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 115,56*0,10

				0				11,556; výměra položky										11.556

		4,007.		151101102				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		189.306		– 0		189.306		122		23,098		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 2,13*27,88*2+3,81*4,25*2+3,80*5,02*2

				0				189,3058; výměra položky										189.306

		4,008.		151101112				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		189.306		– 0		189.306		58		11,013		ÚRS 2019-I

		4,009.		161101102				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m				m3		104.004		– 0		104.004		91		9,516		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 115,56*0,90

				0				104,004; výměra položky										104.004

		4,010.		161101152				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m				m3		11.556		– 0		11.556		129		1,485		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 115,56*0,10

				0				11,556; výměra položky										11.556

		4,011.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		82.524		– 0		82.524		60		4,914		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,10*0,60*(4,25*2+5,02)*-1+1,20*0,65*27,88*-1

				0				 šachty

				0				 1,16*2,04*-1

				0				 82,52

				0				82,52363; výměra položky										82.524

		4,012.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		33.04		– 0		33.040		11		355		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 115,56-82,52

				0				33,04; výměra položky										33.040

		4,013.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		59.472		– 0		59.472		197		11,733		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 33,04*1,80

				0				59,472; výměra položky										59.472

		4,014.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		11.92		– 0		11.920		252		3,005		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*0,50*13,52-0,11*0,11*3,14*13,52

				0				 1,20*0,55*27,88-0,13*0,13*3,14*27,88

				0				 23,84

				0				 23,84*0,50

				0				11,92; výměra položky										11.920

		4,015.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		11.92		– 0		11.920		203		2,422		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 23,84*0,50

				0				11,92; výměra položky										11.920

		4,016.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		48.23		– 0		48.230		422		20,362		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 23,48*1,67*1,23

				0				48,230268; výměra položky										48.230

		4,017.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		165.04		– 0		165.040		25		4,046		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 82,52*2

				0				165,04; výměra položky										165.040

		4,018.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		21.48		– 0		21.480		164		3,532		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 33,04-11,56

				0				21,48; výměra položky										21.480

		4,019.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		11.56		– 0		11.560		213		2,458		ÚRS 2019-I

		4,020.		167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				m3		82.524		– 0		82.524		119		9,836		ÚRS 2019-I

								D.2.5.4.02: Vodorovné konstrukce														4,106

								D.2.5.4.2.01: Vodorovné konstrukce														4,106

		4,021.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		4.833		– 0		4.833		697		3,369		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*0,10*(4,25*2+5,02)+1,20*0,10*27,88

				0				4,8328; výměra položky										4.833

		4,022.		452311131				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				m3		0.294		– 0		0.294		2,506		737		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 pod šachty

				0				 1,40*1,40*0,15

				0				0,294; výměra položky										0.294

								D.2.5.4.03: Pozemní komunikace														1,090

								D.2.5.4.3.01: Pozemní komunikace														1,090

		4,023.		564851111				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				m2		1.484		– 0		1.484		101		150		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 poklopy v zeleni

				0				 0,75*0,75*3,14-0,30*0,30*3,14

				0				1,48365; výměra položky										1.484

		4,024.		591111111				Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				m2		1.484		– 0		1.484		266		394		ÚRS 2019-I

		4,025.		58381008				kostka dlažební žula velká 15/17				m2		0.498		– 0		0.498		1,095		546		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,48/3,00*1,01

				0				0,498266666666667; výměra položky										0.498

								D.2.5.4.04: Trubní vedení														42,099

								D.2.5.4.4.01: Trubní vedení														42,099

		4,026.		871353121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200				m		13.52		– 0		13.520		79		1,067		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,25*2+5,02

				0				13,52; výměra položky										13.520

		4,027.		28612009.ZP1				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 200 mm dl. 6,0 m				m		13.722		– 0		13.722		417		5,725		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 13,52/6,00*1,015

				0				2,287*6										13.722

				0														–  0

		4,028.		871373121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315				m		27.88		– 0		27.880		84		2,336		ÚRS 2019-I

		4,029.		28612013.ZP				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 250 mm dl. 6,0 m				m		28.32		– 0		28.320		615		17,403		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 27,88/6,0*1,015

				0				4,72*6										28.320

				0														–  0

		4,030.		877355211.ZP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC jednoosých DN 200 mm				kus		1.0		– 0		1.000		129		129		odvozeno ÚRS

		4,031.		28611365				koleno kanalizace PVC KG 200x30°				kus		1.015		– 0		1.015		239		242		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1,015

				0				1,015; výměra položky										1.015

		4,032.		877365221.ZP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC dvouosých DN 250 mm				kus		1.0		– 0		1.000		237		237		odvozeno ÚRS

		4,033.		28611437				odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/87°				kus		1.015		– 0		1.015		1,213		1,231		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1,015

				0				1,015; výměra položky										1.015

		4,034.		XAG.618				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky 201-250 cm vč. Dodávky - skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		11,837		11,837		vlastní

		4,035.		XAG.619				Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm				m		41.4		– 0		41.400		46		1,891		vlastní

				Výkaz výměr:				 13,52+27,88

				0				41,4; výměra položky										41.400

								D.2.5.05: Vsakování														46,742

								D.2.5.5.01: Zemní práce														10,014

								D.2.5.5.1.01: Zemní práce														10,014

		4,036.		132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		12.5		– 0		12.500		266		3,331		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1,00*12,50

				0				12,5; výměra položky										12.500

		4,037.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		3.125		– 0		3.125		17		54		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 12,50*0,25

				0				3,125; výměra položky										3.125

		4,038.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		12.5		– 0		12.500		11		134		ÚRS 2019-I

		4,039.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		22.5		– 0		22.500		197		4,439		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 12,50*1,80

				0				22,5; výměra položky										22.500

		4,040.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		12.5		– 0		12.500		164		2,055		ÚRS 2019-I

								D.2.5.5.02: Úprava podloží														9,086

								D.2.5.5.2.01: Úprava podloží														9,086

		4,041.		211561111				Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				m3		8.18		– 0		8.180		964		7,889		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1,00*12,50-0,60*0,60*12,00

				0				8,18; výměra položky										8.180

		4,042.		211971121				Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m				m2		29.52		– 0		29.520		23		681		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,60*4*12,00+0,60*0,60*2

				0				29,52; výměra položky										29.520

		4,043.		69311080.ZP				Geotextilie 200 g/m2				m2		32.472		– 0		32.472		16		516		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 29,52*1,10

				0				32,472; výměra položky										32.472

								D.2.5.5.03: Trubní vedení														27,643

								D.2.5.5.3.01: Trubní vedení														27,643

		4,044.		XAG.621				Zasakovací boxy z polypropylenu PP vel. 600 x 600 x 12000 mm s integrovanou šachtou a odvětráním, 2 - ks vtoků DN 100 mm, dl. 500 mm				kpl.		1.0		– 0		1.000		27,643		27,643		vlastní

								D.2.5.06: Odvodnění komunikace														516,440

								D.2.5.6.01: Zemní práce														324,328

								D.2.5.6.1.01: Zemní práce														324,328

		4,045.		119001401				Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm				m		5.0		– 0		5.000		227		1,137		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*(4+1)

				0				5; výměra položky										5.000

		4,046.		119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				m		9.0		– 0		9.000		186		1,671		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*(6+3)

				0				9; výměra položky										9.000

		4,047.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		24.64		– 0		24.640		316		7,777		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*1,60*(5,00+9,00)

				0				24,64; výměra položky										24.640

		4,048.		132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		91.124		– 0		91.124		187		17,049		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka DV1 – prům. hl. = 3,65 m										–  0

				0				 1,00*3,65*1,25

				0				 Přípojka DV2 – prům. hl. = 3,11 m										–  0

				0				 1,00*3,11*1,15

				0				 Přípojka DV3 – prům. hl. = 2,87 m										–  0

				0				 1,00*2,87*1,06

				0				 Přípojka DV4 – prům. hl. = 2,59 m										–  0

				0				 1,00*2,59*33,65

				0				 Přípojka DV5 – prům. hl. = 1,76 m										–  0

				0				 1,00*1,76*50,34

				0				 Přípojka ŽV1 – prům. hl. = 1,50 m										–  0

				0				 1,00*1,50*5,14

				0				 Přípojka ŽV2 – prům. hl. = 1,28 m										–  0

				0				 1,00*1,28*9,23

				0				 Přípojka ŽV3 – prům. hl. = 2,67 m										–  0

				0				 1,00*2,67*2,41

				0				 Přípojka UVS – prům. hl. = 3,89 m										–  0

				0				 1,00*3,89*1,56

				0				 Přípojka Žvt – prům. hl. = 1,42 m										–  0

				0				 1,00*1,42*6,23

				0				 Součet

				0				 227,81*0,40

				0				91,124; výměra položky										91.124

		4,049.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		22.78		– 0		22.780		19		437		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 91,12*0,25

				0				22,78; výměra položky										22.780

		4,050.		132301202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		113.905		– 0		113.905		423		48,228		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 227,81*0,50

				0				113,905; výměra položky										113.905

		4,051.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		28.478		– 0		28.478		46		1,322		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 113,91*0,25

				0				28,4775; výměra položky										28.478

		4,052.		132401201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				m3		22.781		– 0		22.781		1,067		24,300		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 227,81*0,10

				0				22,781; výměra položky										22.781

		4,053.		151101101				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		233.939		– 0		233.939		77		18,021		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,76*50,34*2+1,50*5,14*2+1,28*9,23*2+1,42*6,23*2

				0				233,9388; výměra položky										233.939

		4,054.		151101102				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		221.676		– 0		221.676		136		30,053		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 3,65*1,25*2+3,11*1,15*2+2,87*1,06*2+2,59*33,65*2

				0				 2,67*2,41*2+3,89*1,56*2

				0				 221,68

				0				221,6756; výměra položky										221.676

		4,055.		151101111				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		233.939		– 0		233.939		43		9,989		ÚRS 2019-I

		4,056.		151101112				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		221.676		– 0		221.676		65		14,329		ÚRS 2019-I

		4,057.		161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				m3		105.273		– 0		105.273		62		6,502		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 (88,60+7,71+11,81+8,85)*0,90

				0				105,273; výměra položky										105.273

		4,058.		161101102				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m				m3		99.756		– 0		99.756		102		10,142		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 (227,81-88,60-7,71-11,81-8,85)*0,90

				0				99,756; výměra položky										99.756

		4,059.		161101151				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m				m3		11.697		– 0		11.697		87		1,014		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 (88,60+7,71+11,81+8,85)*0,10

				0				11,697; výměra položky										11.697

		4,060.		161101152				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m				m3		11.084		– 0		11.084		143		1,583		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 (227,81-88,60-7,71-11,81-8,85)*0,10

				0				11,084; výměra položky										11.084

		4,061.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		157.964		– 0		157.964		66		10,452		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,00*0,60*112,02*-1

				0				 svislá část

				0				 0,60*0,60*7,31*-1

				0				 157,96

				0				157,9636; výměra položky										157.964

		4,062.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		69.85		– 0		69.850		12		835		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 227,81-157,96

				0				69,85; výměra položky										69.850

		4,063.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		125.73		– 0		125.730		219		27,560		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 69,85*1,80

				0				125,73; výměra položky										125.730

		4,064.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		28.675		– 0		28.675		280		8,032		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*0,50*112,02-0,11*0,11*3,14*112,02

				0				 57,35*0,50

				0				28,675; výměra položky										28.675

		4,065.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		28.675		– 0		28.675		226		6,474		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 57,35*0,50

				0				28,675; výměra položky										28.675

		4,066.		58341341				kamenivo drcené drobné frakce 0/4				t		117.803		– 0		117.803		408		48,030		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 57,35*1,67*1,23

				0				117,802635; výměra položky										117.803

		4,067.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		315.92		– 0		315.920		27		8,606		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 157,96*2

				0				315,92; výměra položky										315.920

		4,068.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		47.07		– 0		47.070		183		8,600		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 69,85-22,78

				0				47,07; výměra položky										47.070

		4,069.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		22.78		– 0		22.780		236		5,383		ÚRS 2019-I

		4,070.		167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				m3		157.964		– 0		157.964		43		6,803		ÚRS 2019-I

								D.2.5.6.02: Vodorovné konstrukce														8,677

								D.2.5.6.2.01: Vodorovné konstrukce														8,677

		4,071.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		11.202		– 0		11.202		775		8,677		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*0,10*112,02

				0				11,202; výměra položky										11.202

								D.2.5.6.03: Trubní vedení														183,436

								D.2.5.6.3.01: Trubní vedení														183,436

		4,072.		871353121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200				m		119.33		– 0		119.330		88		10,465		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,25+1,15+1,06+33,65+50,34+5,14+9,23+2,41+1,56+6,23

				0				 svislá část

				0				 2,22+1,68+1,44+1,97

				0				 119,33

				0				119,33; výměra položky										119.330

		4,073.		28612009.ZP1				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 200 mm dl. 6,0 m				m		121.08		– 0		121.080		464		56,134		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 119,33/6,00*1,015

				0				20,18*6										121.080

				0														–  0

		4,074.		877355211.ZP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC jednoosých DN 200 mm				kus		8.0		– 0		8.000		143		1,146		odvozeno ÚRS

		4,075.		28611368				koleno kanalizace PVC KG 200x87°				kus		8.12		– 0		8.120		362		2,937		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 8,00*1,015

				0				8,12; výměra položky										8.120

		4,076.		877365221.ZP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC dvouosých DN 250 mm				kus		3.0		– 0		3.000		264		791		odvozeno ÚRS

		4,077.		28611433				odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°				kus		3.045		– 0		3.045		572		1,742		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 3,00*1,015

				0				3,045; výměra položky										3.045

		4,078.		899623141				Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop				m3		2.312		– 0		2.312		2,769		6,402		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,60*0,60*7,31-0,0437*7,31

				0				2,312153; výměra položky										2.312

		4,079.		899643111				Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop				m2		17.544		– 0		17.544		257		4,502		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,60*7,31*4

				0				17,544; výměra položky										17.544

		4,080.		837375121				Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300				kus		2.0		– 0		2.000		6,387		12,774		ÚRS 2019-I

		4,081.		59710711				trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160				m		2.03		– 0		2.030		1,502		3,048		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*2*1,015

				0				2,03; výměra položky										2.030

		4,082.		59711773.ZP				Odbočka kameninová jednoduchá DN 300/200 mm				kus		2.03		– 0		2.030		2,455		4,984		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 2,00*1,015

				0				2,03; výměra položky										2.030

		4,083.		837425121				Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 500				kus		3.0		– 0		3.000		9,557		28,670		ÚRS 2019-I

		4,084.		59710709.ZP				Trouby kameninové kanalizační DN 500 mm				m		3.045		– 0		3.045		5,546		16,887		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 1,00*3*1,015

				0				3,045; výměra položky										3.045

		4,085.		59711810.ZP				Odbočka kameninová jednoduchá DN 500/200 mm				kus		3.045		– 0		3.045		8,834		26,899		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 3,00*1,015

				0				3,045; výměra položky										3.045

		4,086.		XAG.619				Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm				m		119.33		– 0		119.330		51		6,055		vlastní

								D.2.10: Areálové rozvody plynu														523,191

								D.2.10.01: Přeložka areál. STL plynovodu														455,529

								D.2.10.1.01: Zemní práce														187,478

								D.2.10.1.1.01: Zemní práce														187,478

		4,087.		119001421				Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				m		9.6		– 0		9.600		149		1,426		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*12

				0				9,6; výměra položky										9.600

		4,088.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		16.896		– 0		16.896		252		4,266		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*1,60*9,60

				0				16,896; výměra položky										16.896

		4,089.		132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				m3		195.1		– 0		195.100		150		29,203		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Řad – prům. hl. = 1,56 m										–  0

				0				 0,80*1,56*156,33

				0				195,09984; výměra položky										195.100

		4,090.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		48.775		– 0		48.775		15		749		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 195,10*0,25

				0				48,775; výměra položky										48.775

		4,091.		151101101				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		487.75		– 0		487.750		62		30,058		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,56*156,33*2

				0				487,7496; výměra položky										487.750

		4,092.		151101111				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		487.75		– 0		487.750		34		16,661		ÚRS 2019-I

		4,093.		175151101.ZP				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		25.64		– 0		25.640		115		2,938		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				51,28*0,50										25.640

				0														–  0

		4,094.		161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				m3		195.1		– 0		195.100		49		9,640		ÚRS 2019-I

		4,095.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		131.317		– 0		131.317		53		6,951		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 0,80*0,51*156,33*-1

				0				 131,32

				0				131,3172; výměra položky										131.317

		4,096.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		63.78		– 0		63.780		10		610		ÚRS 2019-I

		4,097.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		114.804		– 0		114.804		175		20,132		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 63,78*1,80

				0				114,804; výměra položky										114.804

		4,098.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		25.64		– 0		25.640		224		5,746		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*0,41*156,33

				0				 51,28*0,50

				0				25,64; výměra položky										25.640

		4,099.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		105.334		– 0		105.334		375		39,529		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 51,28*1,67*1,23

				0				105,334248; výměra položky										105.334

		4,100.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		262.64		– 0		262.640		22		5,723		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 131,32*2

				0				262,64; výměra položky										262.640

		4,101.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		63.78		– 0		63.780		146		9,322		ÚRS 2019-I

		4,102.		167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				m3		131.317		– 0		131.317		34		4,524		ÚRS 2019-I

								D.2.10.1.02: Vodorovné konstrukce														7,750

								D.2.10.1.2.01: Vodorovné konstrukce														7,750

		4,103.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		12.506		– 0		12.506		620		7,750		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,80*0,10*156,33

				0				12,5064; výměra položky										12.506

								D.2.10.1.03: Trubní vedení														7,000

								D.2.10.1.3.01: Trubní vedení														7,000

		4,104.		899721111				Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí				m		162.53		– 0		162.530		10		1,603		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 156,33+1,55*4

				0				162,53; výměra položky										162.530

		4,105.		899722113				Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm				m		156.33		– 0		156.330		35		5,397		ÚRS 2019-I

								D.2.10.1.05: Potrubí plynovodní														253,301

								D.2.10.1.5.01: Potrubí plynovodní														253,301

		4,106.		28613486				potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm				m		164.147		– 0		164.147		641		105,244		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 156,33*1,05

				0				164,1465; výměra položky										164.147

		4,107.		28614816.ZP				Koleno PE 100 SDR 11 90 st. d 110				ks		3.0		– 0		3.000		6,412		19,235		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 Vývod signálního vodiče s poklopem

				0				 mezisoučet A

				0				3; výměra položky										3.000

		4,108.		XAG.028				Montáž potrubí PE d 110x10,0 mm				m		156.33		– 0		156.330		414		64,766		vlastní

		4,109.		XAG.029				Montáž trubních dílů PE 110x10,0 mm				ks		3.0		– 0		3.000		444		1,332		vlastní

		4,110.		XAG.201				Montáž signálního vývodu vodiče s poklopem				kpl.		2.0		– 0		2.000		1,184		2,367		vlastní

		4,111.		230230018				Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100				m		156.33		– 0		156.330		30		4,626		ÚRS 2019-I

		4,112.		XAG.202				Propojení plynovodu DN 100 mm pod plynem				kpl.		2.0		– 0		2.000		23,674		47,347		vlastní

		4,113.		XAG.203				Revize, vypracování revizní zprávy - cca 15 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		8,384		8,384		vlastní

								D.2.10.02: Přípojka STL plynovodu														67,662

								D.2.10.2.01: Zemní práce														12,802

								D.2.10.2.1.01: Zemní práce														12,802

		4,114.		132201101				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		8.25		– 0		8.250		372		3,067		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka – prům. hl. Od RT = 0,68 m										–  0

				0				 0,60*0,68*20,22

				0				8,24976; výměra položky										8.250

		4,115.		132201109				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3				m3		2.063		– 0		2.063		106		218		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 8,25*0,25

				0				2,0625; výměra položky										2.063

		4,116.		132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		2.272		– 0		2.272		237		538		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přepojení – prům. hl. = 1,42 m										–  0

				0				 0,80*1,42*2,00

				0				2,272; výměra položky										2.272

		4,117.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		0.568		– 0		0.568		15		9		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 2,27*0,25

				0				0,5675; výměra položky										0.568

		4,118.		151101101				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		5.68		– 0		5.680		62		350		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,42*2,00*2

				0				5,68; výměra položky										5.680

		4,119.		151101111				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				m2		5.68		– 0		5.680		34		194		ÚRS 2019-I

		4,120.		161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				m3		2.272		– 0		2.272		49		112		ÚRS 2019-I

		4,121.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		4.341		– 0		4.341		53		230		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 8,25+2,27

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 0,60*0,45*20,22*-1+0,80*0,45*2,00*-1

				0				4,3406; výměra položky										4.341

		4,122.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		6.18		– 0		6.180		10		59		ÚRS 2019-I

		4,123.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		11.124		– 0		11.124		175		1,951		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 6,18*1,80

				0				11,124; výměra položky										11.124

		4,124.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		2.405		– 0		2.405		224		539		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,60*0,35*20,22+0,80*0,35*2,00

				0				 4,81*0,50

				0				2,405; výměra položky										2.405

		4,125.		175151101.ZP				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		2.405		– 0		2.405		115		276		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 4,81*0,50

				0				2,405; výměra položky										2.405

		4,126.		58331351				kamenivo těžené drobné frakce 0/4				t		9.88		– 0		9.880		375		3,708		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,81*1,67*1,23

				0				9,880221; výměra položky										9.880

		4,127.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		8.68		– 0		8.680		22		189		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 4,34*2

				0				8,68; výměra položky										8.680

		4,128.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		6.18		– 0		6.180		146		903		ÚRS 2019-I

		4,129.		167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				m3		4.341		– 0		4.341		106		460		ÚRS 2019-I

								D.2.10.2.02: Vodorovné konstrukce														851

								D.2.10.2.2.01: Vodorovné konstrukce														851

		4,130.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		1.373		– 0		1.373		620		851		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 0,60*0,10*20,22+0,80*0,10*2,00

				0				1,3732; výměra položky										1.373

								D.2.10.2.03: Trubní vedení														1,011

								D.2.10.2.3.01: Trubní vedení														1,011

		4,131.		899721111				Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí				m		24.77		– 0		24.770		10		244		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,22+2,00+1,10+1,45

				0				24,77; výměra položky										24.770

		4,132.		899722113				Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm				m		22.22		– 0		22.220		35		767		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 20,22+2,00

				0				22,22; výměra položky										22.220

								D.2.10.2.05: Potrubí plynovodní														52,997

								D.2.10.2.5.01: Potrubí plynovodní														52,997

		4,133.		28613482				potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm				m		22.22		– 0		22.220		276		6,137		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				(20,22+2,00)										22.220

				0														–  0

		4,134.		871181141.ZP				Montáž potrubí PE d 50x4,5 mm				m		22.22		– 0		22.220		118		2,630		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 20,22+2,00

				0				22,22; výměra položky										22.220

		4,135.		XAG.031				Montáž trubních dílů PE DN 40 mm				ks		2.0		– 0		2.000		247		493		vlastní

		4,136.		28614838.ZP				Koleno PE 100 SDR 11 45 st. D50				kus		2.0		– 0		2.000		414		829		odvozeno ÚRS

		4,137.		XAG.302				Montáž T-kusu navrtávacího d 110/50 mm				ks		2.0		– 0		2.000		14,796		29,592		vlastní

		4,138.		28614013.ZP				T-kus přípojkový navrtávací d 110/50				kus		2.0		– 0		2.000		3,452		6,905		odvozeno ÚRS

		4,139.		XAG.303				Revize, vypracování revizní zprávy - cca 8 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		6,412		6,412		vlastní

								D.2.12: Venkovní rozvody elektro														1,567,066

								D.2.12.01: Elektroinstalace silnoproud														985,136

								D.2.12.1.01: Přeložka kabelů NN														140,809

								D.2.12.1.1.01: Elektromontáže														140,809

		4,140.		D.2.12.1.1.01_001				Trubka pevná kf 09110 trubka dvoupl. kopoflex				m		24.0		– 0		24.000		125		3,009		vlastní

		4,141.		D.2.12.1.1.01_002				Trubka FXKVS63 trubka FXKV 63,pe,-40°c¸ 100°c				m		180.0		– 0		180.000		87		15,625		vlastní

		4,142.		D.2.12.1.1.01_003				Kabel silový,izolace pvc s vodičem pe cyky-j 4x16 mm2 , pevně				m		435.0		– 0		435.000		145		62,932		vlastní

		4,143.		D.2.12.1.1.01_004				Kabelová spojka spojka teplem smrštitelná pro kabely 4x16mm2				kmpl		8.0		– 0		8.000		2,411		19,290		vlastní

		4,144.		D.2.12.1.1.01_005				Hloubení kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm				m		35.0		– 0		35.000		434		15,191		vlastní

		4,145.		D.2.12.1.1.01_006				Zřízení kabelového lože  z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm				m		35.0		– 0		35.000		63		2,194		vlastní

		4,146.		D.2.12.1.1.01_007				Folie výstražná z pvc  do šířky 20cm				m		35.0		– 0		35.000		19		675		vlastní

		4,147.		D.2.12.1.1.01_008				Zához kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm				m		35.0		– 0		35.000		212		7,426		vlastní

		4,148.		D.2.12.1.1.01_009				Hodinove zuctovaci sazby vyhledani pripojovaciho mista, cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		7,716		7,716		vlastní

		4,149.		D.2.12.1.1.01_010				Provedeni reviznich zkousek dle csn 331500, revizní technik,cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		4,150.		D.2.12.1.1.01_011				Podružný materiál				kpl		1.0		– 0		1.000		1,929		1,929		vlastní

								D.2.12.1.02: Připojení DA														163,484

								D.2.12.1.2.01: Elektromontáže														163,484

		4,151.		D.2.12.1.2.01_001				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkč.schopností při požáru, třída reakce na oheň - b2 ca, s1, d0 - 1-cxkh-v-j 5x25 mm2 , pevně				m		150.0		– 0		150.000		590		88,539		vlastní

		4,152.		D.2.12.1.2.01_002				Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - b2 ca, s1, d0 - 1-cxkh-v-o  3x1.5 mm2 , pevně				m		150.0		– 0		150.000		48		7,234		vlastní

		4,153.		D.2.12.1.2.01_003				POPISOVÁ POLOŽKA_Nenormovaná trasa s funkční integritou obo držák svazkový 2031 m 30 fs plech pás pozink 2207036, - šroubová kotva				ks												vlastní

		4,154.		D.2.12.1.2.01_004				Chránička kf 09110 trubka dvoupl. kopoflex				m		63.0		– 0		63.000		116		7,291		vlastní

		4,155.		D.2.12.1.2.01_005				Hloubení kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm				m		63.0		– 0		63.000		434		27,343		vlastní

		4,156.		D.2.12.1.2.01_006				Zřízení kabelového lože  z kopaného písku vrstvy 5cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm				m		63.0		– 0		63.000		43		2,734		vlastní

		4,157.		D.2.12.1.2.01_007				Zához kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm				m		63.0		– 0		63.000		212		13,368		vlastní

		4,158.		D.2.12.1.2.01_008				Vytýčení trati  venkovní vedení nn v nepřehledném terénu				km		0.06		– 0		0.060		9,645		579		vlastní

		4,159.		D.2.12.1.2.01_009				Hodinove zuctovaci sazby uprava stavajiciho rozvadece, cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		7,716		7,716		vlastní

		4,160.		D.2.12.1.2.01_010				Hodinove zuctovaci sazby vyhledani pripojovaciho mista, cca 4 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		1,929		1,929		vlastní

		4,161.		D.2.12.1.2.01_011				Provedeni reviznich zkousek dle csn 331500, revizní technik,cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		4,162.		D.2.12.1.2.01_012				Podružný materiál				kpl		1.0		– 0		1.000		1,929		1,929		vlastní

								D.2.12.1.03: Oddíl venkovního osvětlení														680,843

								D.2.12.1.3.01: Elektromontáže														680,843

		4,163.		D.2.12.1.3.01_001				Trubka pevná kf 09110 trubka dvoupl. kopoflex				m		53.0		– 0		53.000		125		6,645		vlastní

		4,164.		D.2.12.1.3.01_002				Kabel silový,izolace pvc s vodičem pe cyky-j 4x10 mm2 , pevně				m		310.0		– 0		310.000		121		37,374		vlastní

		4,165.		D.2.12.1.3.01_003				Kabel silový,izolace pvc s vodičem pe cyky-j 3x2.5 mm2 , pevně				m		36.0		– 0		36.000		34		1,215		vlastní

		4,166.		D.2.12.1.3.01_004				Silniční stožár bezpaticový třístupňový žárově zinkovaný bezpaticový stožár venkovního osvětlení, - celková délka 4,6m, ventknutí do základu 0,6m, délka nad zemí 4m				ks		8.0		– 0		8.000		6,609		52,869		vlastní

		4,167.		D.2.12.1.3.01_005				Stožárová výzbroj sv - a - 6.16.4				ks		6.0		– 0		6.000		868		5,208		vlastní

		4,168.		D.2.12.1.3.01_006				Stožárová výzbroj sv- a - 9.16.4				ks		3.0		– 0		3.000		868		2,604		vlastní

		4,169.		D.2.12.1.3.01_007				Spojovací systémy a11/5     krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. ip 54,12 otv.				ks		20.0		– 0		20.000		502		10,031		vlastní

		4,170.		D.2.12.1.3.01_008				svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2				ks		80.0		– 0		80.000		10		772		vlastní

		4,171.		D.2.12.1.3.01_009				trubka fxkvs63 trubka fxkv 63,pe,-40°c¸ 100°c				m		60.0		– 0		60.000		87		5,208		vlastní

		4,172.		D.2.12.1.3.01_010				svítidlo veřejného osvětlení venkovní stožárové svítidlo pro osvětlování parků a komunikací. - refernční typ: teceo 1 / 32 led / 350 ma / 36 w/5312lm; široká optika 5118				ks		8.0		– 0		8.000		12,101		96,811		vlastní

		4,173.		D.2.12.1.3.01_011				svítidlo veřejného osvětlení x6/ vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá mat, - šedostříbrná, čená mat, metalická hnědá, led 5w, teplá bílá 3000k, 500lm/cca 25w žár, ra80, 230v, / zvýšené krytí ip65, tř.2, 236x256x52mm, svítí -dolů				ks		5.0		– 0		5.000		9,645		48,224		vlastní

		4,174.		D.2.12.1.3.01_012				Svítidlo veřejného osvětlení x7/ venkovní sloupkové svítidlo led 2x6w 300k barva šedá. rozměry - 500x126x108mm				ks		15.0		– 0		15.000		9,163		137,438		vlastní

		4,175.		D.2.12.1.3.01_013				Ocelový pásek pozinkovaný páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně				m		285.0		– 0		285.000		77		21,990		vlastní

		4,176.		D.2.12.1.3.01_014				Zinkované provedení ocelový drát pozinkovanýdrát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně				m		35.0		– 0		35.000		77		2,701		vlastní

		4,177.		D.2.12.1.3.01_015				Svorka hromosvodní,uzemňovací sr 3a svorka páska-drát				ks		54.0		– 0		54.000		82		4,427		vlastní

		4,178.		D.2.12.1.3.01_016				Svorka hromosvodní,uzemňovací sr 2b svorka páska-páska				ks		27.0		– 0		27.000		77		2,083		vlastní

		4,179.		D.2.12.1.3.01_017				Hloubení kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm				m		285.0		– 0		285.000		434		123,695		vlastní

		4,180.		D.2.12.1.3.01_018				Zřízení kabelového lože  z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm				m		285.0		– 0		285.000		63		17,867		vlastní

		4,181.		D.2.12.1.3.01_019				Folie výstražná z pvc  do šířky 20cm				m		285.0		– 0		285.000		19		5,498		vlastní

		4,182.		D.2.12.1.3.01_020				Zához kabelové rýhy  zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm				m		285.0		– 0		285.000		212		60,473		vlastní

		4,183.		D.2.12.1.3.01_021				Výkop jámy pro stožár,betonový základ a jiné zařízení zemina třídy 3-4,ručně				m3		2.0		– 0		2.000		1,157		2,315		vlastní

		4,184.		D.2.12.1.3.01_022				Základ z prostého betonu  do rostlé zeminy bez bednění				m3		2.0		– 0		2.000		579		1,157		vlastní

		4,185.		D.2.12.1.3.01_023				Pouzdrový zákl.pro stož.venk. osvětl.mimo osu trasy kabelu d 200x1200 mm				ks		8.0		– 0		8.000		2,411		19,290		vlastní

		4,186.		D.2.12.1.3.01_024				Zához jámy,upěchování,úprava povrchu v zemine třídy 3-4				m3		1.0		– 0		1.000		482		482		vlastní

		4,187.		D.2.12.1.3.01_025				Hodinove zuctovaci sazby vyhledani pripojovaciho mista, cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		7,716		7,716		vlastní

		4,188.		D.2.12.1.3.01_026				Provedeni reviznich zkousek dle csn 331500, revizní technik,cca 24 hod				kpl		1.0		– 0		1.000		4,822		4,822		vlastní

		4,189.		D.2.12.1.3.01_027				Podružný materiál				kpl		1.0		– 0		1.000		1,929		1,929		vlastní

								D.2.12.02: Elektroinstalace slaboproud														581,930

								D.2.12.2.01: Areálové rozvody														581,930

								D.2.12.2.1.01: Rozvody														501,555

		4,190.		D.2.12.2.1.01_001				Přechodový rozvaděč MIS 2, vč. nosníků a Krone svorkovnic, max. kapacita rozvaděče je 600 párů				kpl		1.0		– 0		1.000		19,597		19,597		vlastní

		4,191.		D.2.12.2.1.01_002				Zářezové moduly Krone LSA na straně stávající TÚ				kpl		1.0		– 0		1.000		11,378		11,378		vlastní

		4,192.		D.2.12.2.1.01_003				Sdělovací kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6				m		878.0		– 0		878.000		196		172,019		vlastní

		4,193.		D.2.12.2.1.01_004				Optický kabel FO SM 9/125, 48 vláken; cat. OS2				m		1,660.0		– 0		1,660.000		51		83,843		vlastní

		4,194.		D.2.12.2.1.01_005				Optický kabel MM 62,5/125, 4 vlákna				m		890.0		– 0		890.000		27		23,836		vlastní

		4,195.		D.2.12.2.1.01_006				U-drát 2x0,5				m		300.0		– 0		300.000		15		4,476		vlastní

		4,196.		D.2.12.2.1.01_007				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		34.0		– 0		34.000		18		623		vlastní

		4,197.		D.2.12.2.1.01_008				HDPE trubka, pr.40 mm				m		1,658.0		– 0		1,658.000		56		93,130		vlastní

		4,198.		D.2.12.2.1.01_009				Plastový kabelový žlab 60x40, vč. příslušenství				m		260.0		– 0		260.000		199		51,762		vlastní

		4,199.		D.2.12.2.1.01_010				Kabelový zemní multikanál, 3x3 komory, vč. příslušenství				m		20.0		– 0		20.000		2,045		40,892		vlastní

								D.2.12.2.1.02: Ostatní														80,375

		4,200.		D.2.12.2.1.02_001				Měření a kontrola jednoho páru metalického vedení				ks		100.0		– 0		100.000		29		2,921		vlastní

		4,201.		D.2.12.2.1.02_002				Zafouknutí optického kabelu				m		2,420.0		– 0		2,420.000		23		56,547		vlastní

		4,202.		D.2.12.2.1.02_003				Napojení na stávající zemní kabelovou šachtu				kpl		1.0		– 0		1.000		1,415		1,415		vlastní

		4,203.		D.2.12.2.1.02_004				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		11,249		11,249		vlastní

		4,204.		D.2.12.2.1.02_005				Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		5,517		5,517		vlastní

		4,205.		D.2.12.2.1.02_006				Montaz a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.0		– 0		1.000		2,726		2,726		vlastní

								D.2.16: Sadové úpravy														678,011

								D.2.16: Sadové úpravy														678,011

								001: Zemní práce														678,011

								001.: Zemní práce														678,011

		4,206.		183402131				Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5				m2		1,852.0		– 0		1,852.000		5		9,134		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov+stromy_celkem;1852										1,852.000

				0														–  0

		4,207.		183402122				Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		5		937		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,208.		184802211				Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2				m2		1,846.0		– 0		1,846.000		3		5,463		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov;1846										1,846.000

				0														–  0

		4,209.		181151311				Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5				m2		1,852.0		– 0		1,852.000		5		9,134		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov+stromy_celkem;1852										1,852.000

				0														–  0

		4,210.		181111112				Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		5		937		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,211.		183403114				Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5				m2		1,852.0		– 0		1,852.000		2		3,654		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov+stromy_celkem;1852										1,852.000

				0														–  0

		4,212.		183403115				Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		2		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,213.		183403153				Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5				m2		1,852.0		– 0		1,852.000		2		3,654		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov+stromy_celkem;1852										1,852.000

				0														–  0

		4,214.		183403253				Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		2		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,215.		181301111				Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				m2		1,846.0		– 0		1,846.000		6		10,641		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov;1846										1,846.000

				0														–  0

		4,216.		182301121				Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm				m2		190.0		– 0		190.000		34		6,463		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,217.		XAG.004				Zemina tříděná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy				t		185.2		– 0		185.200		733		135,698		vlastní

				Výkaz výměr:				"převod na tuny"(pl_keře_svah+nový_trávník_rov)*0,05*2000/1000 ;185,2										185.200

				0														–  0

		4,218.		183403161				Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				m2		1,846.0		– 0		1,846.000		2		3,642		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov;1846										1,846.000

				0														–  0

		4,219.		183403261				Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		2		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,220.		183112130				Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:2				kus		565.0		– 0		565.000		20		11,146		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				keře_svah;565										565.000

				0														–  0

		4,221.		183101121				Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5				kus		6.0		– 0		6.000		493		2,959		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,222.		184102121				Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2				kus		565.0		– 0		565.000		20		11,146		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				keře_svah;565										565.000

				0														–  0

		4,223.		184102114				Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				kus		6.0		– 0		6.000		493		2,959		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,224.		185802114				Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5				t		0.006		– 0		0.006		19,728		118		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"popínavky - množství 0,05 kg/strom"0,05*popínavky/1000;0,006										0.006

				0				"stromy - množství 1,0 kg/strom"1,0*stromy_celkem/1000										–  0

		4,225.		185802124				Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2				t		0.019		– 0		0.019		19,728		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"keře - množství 0,1kg/m2"0,1*pl_keře_svah/1000;0,019										0.019

				0														–  0

		4,226.		25191155.ZP				půdní kondicionér vícesložkový				kg		25.0		– 0		25.000		296		7,398		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				25										25.000

				0														–  0

		4,227.		184215133				Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m				kus		6.0		– 0		6.000		148		888		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,228.		184911111				Znovuuvázání dřeviny ke kůlům				kus		6.0		– 0		6.000		148		888		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,229.		60591255.ZP				kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný do D 8cm dl 2,5m				kus		18.0		– 0		18.000		109		1,953		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				"počet listnatých stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy_celkem;18										18.000

				0														–  0

		4,230.		XAG.005				příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm				ks		18.0		1.00		18.180		15		269		vlastní

				Výkaz výměr:				"počet listnatých stromů*3ks příčky ke každému"stromy_celkem*3;18										18.000

				0														–  0

		4,231.		XAG.006				úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm				m		9.0		– 0		9.000		10		89		vlastní

				Výkaz výměr:				"1,5m úvazku/1ks stromu"1,5*stromy_celkem;9										9.000

				0														–  0

		4,232.		184501141				Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5				m2		3.0		– 0		3.000		148		444		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"výpočet plochy*počet kusů stromů v rovině"2*0,25*stromy_celkem;3										3.000

				0														–  0

		4,233.		XAG.007				obal stromu - rákosová rohož v 2m (balení 2 x 5 m)				m		1.5		– 0		1.500		148		222		vlastní

				Výkaz výměr:				"obvod kmene*počet stromů"0,25*stromy_celkem;1,5										1.500

				0														–  0

		4,234.		184215412				Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5				kus		6.0		– 0		6.000		49		296		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,235.		184911421				Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				m2		6.0		– 0		6.000		39		237		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"plocha mulče*počet stromů"1*stromy_celkem;6										6.000

				0														–  0

		4,236.		184911422				Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2				m2		190.0		– 0		190.000		39		7,497		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"plocha mulče u keřových skupin"pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,237.		10391100				kůra mulčovací VL				m3		19.8		– 0		19.800		740		14,648		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				198*0,1 'Přepočtené koeficientem množství;19,8										19.800

				0														–  0

		4,238.		182111111				Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1				m2		190.0		– 0		190.000		89		16,867		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_keře_svah;190										190.000

				0														–  0

		4,239.		XAG.008				POPISOVÁ POLOŽKA_kokosová mulčovací rohož, oboustranně zpevněná PP síťovinou, 350 g/m2				m2												vlastní

				Výkaz výměr:				29,9										29.900

				0														–  0

		4,240.		185804312				Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				m3		2.595		– 0		2.595		1,973		5,119		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"stromy - převod na m3*počet stromů"(80/1000)*stromy_celkem;2,595										2.595

				0				"keře skupiny - převod na m3*plocha"(10/1000)*pl_keře_svah										–  0

				0				"popínavky - převod na m3*ks"(5/1000)*popínavky										–  0

		4,241.		XAG.009				Acer platanoides ´Emerald Queen´, obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně				kus		1.0		– 0		1.000		3,452		3,452		vlastní

				Výkaz výměr:				1										1.000

		4,242.		XAG.010				Acer rubrum´October Glory´, obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně				kus		1.0		– 0		1.000		3,946		3,946		vlastní

				Výkaz výměr:				1										1.000

		4,243.		XAG.011				Carpinus betulus 'Fastigiata', obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně				kus		1.0		– 0		1.000		3,452		3,452		vlastní

				Výkaz výměr:				1										1.000

		4,244.		XAG.012				Prunus serrulata 'Kanzan', obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně				kus		1.0		– 0		1.000		3,452		3,452		vlastní

				Výkaz výměr:				1										1.000

		4,245.		XAG.013				Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně				kus		2.0		– 0		2.000		3,452		6,905		vlastní

				Výkaz výměr:				2										2.000

		4,246.		XAG.014				Cotoneaster dammeri ´Eichholz´, vel. 20-30 cm, ko 1l, (ztratné 3% v ceně)				kus		375.0		– 0		375.000		39		14,796		vlastní

				Výkaz výměr:				375										375.000

		4,247.		XAG.015				Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', v 30-40 cm, ko 2l, ztratné 3% v ceně				kus		190.0		– 0		190.000		39		7,497		vlastní

				Výkaz výměr:				190										190.000

		4,248.		181451131				Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				m2		1,846.0		– 0		1,846.000		14		25,493		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov;1846										1,846.000

				0														–  0

		4,249.		00572472				POPISOVÁ POLOŽKA_osivo směs travní krajinná-rovinná				kg												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				1846*0,02 'Přepočtené koeficientem množství;37										37.000

				0														–  0

		4,250.		185803211				Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5				m2		1,846.0		– 0		1,846.000		1		1,821		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov;1846										1,846.000

				0														–  0

		4,251.		181411121				Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				m2		190.0		– 0		190.000		14		2,624		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_střecha;190										190.000

				0														–  0

		4,252.		XAG.017				řízky rozchodníků a netřesků pro doplnění travobylinné směsi (50-80g/m2)				kg		15.5		– 0		15.500		986		15,289		vlastní

				Výkaz výměr:				"80g/m2"0,08*pl_střecha;15,5										15.500

		4,253.		183403153				Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5				m2		190.0		– 0		190.000		2		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_střecha;190										190.000

				0														–  0

		4,254.		183403161				Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				m2		190.0		– 0		190.000		2		375		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_střecha;190										190.000

				0														–  0

		4,255.		185804312				Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				m3		3.8		– 0		3.800		1,973		7,497		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				(20/1000)*pl_střecha;3,8										3.800

				0														–  0

		4,256.		185804213				Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5				m2		12.0		– 0		12.000		39		473		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"plocha mulče kolem stromů*pletí v roce"1*stromy_celkem*2;12										12.000

				0				"plocha kacirku kolem popínavek*pletí v roce"(0,5*0,5*popínavky)*2										–  0

		4,257.		185804234				Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2				m2		930.0		– 0		930.000		39		36,694		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"plocha mulče u keřových skupin*pletí v roce"pl_keře_svah*2+pl_střecha;930										930.000

				0														–  0

		4,258.		185804312				Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2				m3		81.0		– 0		81.000		1,973		159,797		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"střecha - převod na m3*m2"(15/1000)*pl_střecha*13;37										37.000

				0				"popínavky - převod na m3*ks"(5/1000)*popínavky*(8+6+6)										–  0

				0				"keře skupiny - převod na m3*m2*počet zálivek"(10/1000)*pl_keře_svah*(8+6+6);38										38.000

				0				"stromy - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"50/1000*stromy_celkem*(8+6+6);6										6.000

				0														–  0

		4,259.		XAG.018				Kontrola kotvení kůlů a úvazků				kus		12.0		– 0		12.000		148		1,776		vlastní

				Výkaz výměr:				"kontrola na stromech"stromy_celkem*2;12										12.000

				0														–  0

		4,260.		185804252				Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km				m2		190.0		– 0		190.000		49		9,371		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				pl_střecha;190										190.000

				0														–  0

		4,261.		185802113				Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5				t		0.017		– 0		0.017		49,320		838		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				16,5*0,001 'Přepočtené koeficientem množství;0,017										0.017

				0														–  0

		4,262.		XAG.019				dlouhopůsobící hnojivo pro zelené střechy (30g/m2)				kg		5.7		– 0		5.700		79		450		vlastní

				Výkaz výměr:				pl_střecha*0,03;5,7										5.700

				0														–  0

		4,263.		111151221				Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5				m2		12,922.0		– 0		12,922.000		5		63,731		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				nový_trávník_rov*7;12922										12,922.000

				0														–  0

		4,264.		171201201.ZP				Uložení bioodpadu na skládky				m3		647.0		– 0		647.000		49		31,910		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				"množství pokosené trávy v m3"nový_trávník_rov*0,05*7;647										647.000

				0														–  0

		4,265.		171201211				POPISOVÁ POLOŽKA_Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t												ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_1*500/1000;323										323.000

				0														–  0

								D.2.18: Odlučovač tuků a tuková kanalizace														137,778

								D.2.18.01: Odlučovač tuků a tuková kanalizace														137,778

								D.2.18.1.01: Zemní práce														48,970

								D.2.18.1.1.01: Zemní práce														48,970

		4,266.		119001401				Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm				m		1.0		– 0		1.000		205		205		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*1

				0				1; výměra položky										1.000

		4,267.		130001101				Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				m3		1.76		– 0		1.760		284		500		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,10*1,60*1,00

				0				1,76; výměra položky										1.760

		4,268.		132201201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				m3		14.48		– 0		14.480		266		3,859		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Přípojka – prům. hl. = 3,36 m										–  0

				0				 1,00*3,36*10,26

				0				 rozšíření a prohloubení pro šachty - 5%

				0				 34,47*0,05

				0				 36,2

				0				 36,20*0,40

				0				14,48; výměra položky										14.480

		4,269.		132201209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				m3		3.62		– 0		3.620		17		63		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 14,48*0,25

				0				3,62; výměra položky										3.620

		4,270.		132301202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				m3		18.1		– 0		18.100		381		6,897		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 36,20*0,50

				0				18,1; výměra položky										18.100

		4,271.		132301209				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				m3		4.525		– 0		4.525		42		189		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 18,10*0,25

				0				4,525; výměra položky										4.525

		4,272.		132401201				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				m3		3.62		– 0		3.620		960		3,475		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 36,20*0,10

				0				3,62; výměra položky										3.620

		4,273.		151101102				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		68.947		– 0		68.947		122		8,413		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 3,36*10,26*2

				0				68,9472; výměra položky										68.947

		4,274.		151101112				Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				m2		68.947		– 0		68.947		58		4,011		ÚRS 2019-I

		4,275.		161101102				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m				m3		32.58		– 0		32.580		91		2,981		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 36,20*0,90

				0				32,58; výměra položky										32.580

		4,276.		161101152				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m				m3		3.62		– 0		3.620		129		465		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 36,20*0,10

				0				3,62; výměra položky										3.620

		4,277.		174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3		19.813		– 0		19.813		60		1,180		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 Celkem vytěžená kubatura

				0				 Odpočet vytlačené kubatury

				0				 1,00*0,55*10,26*-1

				0				 šachty

				0				 1,16*(3,98+2,80+2,48)*-1

				0				 19,81

				0				19,8125; výměra položky										19.813

		4,278.		171201201				Uložení sypaniny na skládky				m3		16.39		– 0		16.390		11		176		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 36,20-19,81

				0				16,39; výměra položky										16.390

		4,279.		171201211				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		29.502		– 0		29.502		197		5,820		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 16,39*1,80

				0				29,502; výměra položky										29.502

		4,280.		175111101				Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m				m3		2.31		– 0		2.310		252		582		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*0,45*10,26

				0				 4,62*0,50

				0				2,31; výměra položky										2.310

		4,281.		174151101				Obsyp potrubí strojně bez prohození				m3		2.31		– 0		2.310		203		469		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,62*0,50

				0				2,31; výměra položky										2.310

		4,282.		58341341				kamenivo drcené drobné frakce 0/4				t		9.49		– 0		9.490		367		3,482		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 4,62*1,67*1,23

				0				9,489942; výměra položky										9.490

		4,283.		162201102				Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		39.62		– 0		39.620		25		971		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp

				0				 19,81*2

				0				39,62; výměra položky										39.620

		4,284.		162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		12.77		– 0		12.770		164		2,100		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 16,39-3,62

				0				12,77; výměra položky										12.770

		4,285.		162701155				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7				m3		3.62		– 0		3.620		213		770		ÚRS 2019-I

		4,286.		167101101				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				m3		19.813		– 0		19.813		119		2,361		ÚRS 2019-I

								D.2.18.1.02: Vodorovné konstrukce														2,925

								D.2.18.1.2.01: Vodorovné konstrukce														2,925

		4,287.		451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				m3		1.026		– 0		1.026		697		715		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 1,00*0,10*10,26

				0				1,026; výměra položky										1.026

		4,288.		452311131				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				m3		0.882		– 0		0.882		2,506		2,210		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				 pod šachty

				0				 1,40*1,40*0,15*3

				0				0,882; výměra položky										0.882

								D.2.18.1.03: Trubní vedení														85,882

								D.2.18.1.3.01: Trubní vedení														85,882

		4,289.		871313121				Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160				m		10.26		– 0		10.260		75		769		ÚRS 2019-I

		4,290.		28612009.ZP2				Kanalizační potrubí PVC SN 12 DN 150 mm dl. 6,0 m				m		10.2		– 0		10.200		417		4,256		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				 10,26/6,00*1,015

				0				1,7*6										10.200

				0														–  0

		4,291.		XAG.625				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky 201-250 cm vč. Dodávky - skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		11,837		11,837		vlastní

		4,292.		XAG.626				Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. Výšky 351-400 cm vč. Dodávky - skruží a poklopu samonivelačního s kloubem a zámkem  d 600 mm				ks		1.0		– 0		1.000		13,810		13,810		vlastní

		4,293.		XAG.627				Obložení dna a stěn spadišťové šachty čedičem				m2		5.181		– 0		5.181		1,047		5,422		vlastní

				Výkaz výměr:				 0,50*0,50*3,14+1,00*3,14*1,40

				0				5,181; výměra položky										5.181

		4,294.		XAG.628				Odlučovač tuků vč. Prefa šachty				kpl.		1.0		– 0		1.000		49,320		49,320		vlastní

		4,295.		XAG.629				Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm				m		10.26		– 0		10.260		46		469		vlastní

								D.2.99: Přesun hmot														344,884

								D.2.99.1: Přesun hmot														344,884

								D.1.99.1.01: Přesun hmot														344,884

								D.1.99.1.1.01: Přesun hmot														344,884

		4,296.		998713203.ZC				Přesun hmot procentní pro úpravu území				%		3.5		– 0		3.500		98,538		344,884		odvozeno ÚRS

								VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														3,653,512

								A.99.01: Vedlejší rozpočtové náklady														3,653,512

								A.99.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady														3,653,512

								A.99.1.1.00: POPISOVÁ POLOŽKA														8,768

								A.99.1.1.0.01: POPISOVÁ POLOŽKA														8,768

		4,297.		A.99.1.1.0.1.001				POPISOVÁ_POLOŽKA_pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu dodavatele stavby , tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jenotlivých zařízení.						1.0		– 0		1.000		8,768		8,768		vlastní

								A.99.1.1.01: Projektové, průzkumné a geodetické práce														231,256

								A.99.1.1.1.01: Projektové, průzkumné a geodetické práce														231,256

		4,298.		A.99.1.1.1.1.001				Průzkumné práce jinde nespecifikované, veškeré práce související se zjišťením a popisem skutečného - stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu / objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především - průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů (cena za soubor se stanovuje		na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele)		soubor		1.0		– 0		1.000		32,880		32,880		vlastní

		4,299.		A.99.1.1.1.1.002				Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací - dokumentace (dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby)				soubor		1.0		– 0		1.000		21,920		21,920		vlastní

		4,300.		A.99.1.1.1.1.003				Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně - technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / dokumentace				soubor		1.0		– 0		1.000		28,496		28,496		vlastní

		4,301.		A.99.1.1.1.1.004				Vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro účely vyhotovení a kompletace - dokumentace skutečného provedení stavby				soubor		1.0		– 0		1.000		104,120		104,120		vlastní

		4,302.		A.99.1.1.1.1.005				Projektové práce pro zařízení staveniště v rozsahu dle části Zásady organizace výstavby projektové - dokumentace a konkrétního řešení dodavatele				soubor		1.0		– 0		1.000		43,840		43,840		vlastní

								A.99.1.1.02: Inženýrská činnost														63,568

								A.99.1.1.2.01: Inženýrská činnost														26,304

		4,303.		A.99.1.1.2.1.001				Inženýrská činnost, zajištění veškerých činností vyplývajících ze zadávací dokumentace a smlouvy o - dílo				soubor		1.0		– 0		1.000		37,264		37,264		vlastní

		4,304.		A.99.1.1.2.1.002				Aktualizace a odsouhlasení zásad organizace výstavby vč. zpracování harmonogramu stavby a jeho průběžné aktualizace				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

								A.99.1.1.03: Zařízení staveniště														2,291,184

								A.99.1.1.3.01: Zřízení a provoz staveniště														1,195,184

		4,305.		A.99.1.1.3.1.001				Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody, zřízení dočasné přípojky vody, vč. likvidace a - podružného měření				soubor		1.0		– 0		1.000		24,112		24,112		vlastní

		4,306.		A.99.1.1.3.1.002				Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie, zřízení dočasné kabelové přípojky - NN, vč. likvidace a podružného měření				soubor		1.0		– 0		1.000		30,688		30,688		vlastní

		4,307.		A.99.1.1.3.1.004				Odvodnění staveniště v průběhu realizace stavby				soubor		1.0		– 0		1.000		32,880		32,880		vlastní

		4,308.		A.99.1.1.3.1.006				Sestava dočasných objektů zařízení staveniště např. oplocení, komunikace, čisticí zóny, atp..				soubor		1.0		– 0		1.000		37,264		37,264		vlastní

		4,309.		A.99.1.1.3.1.007				Dočasné zpevněné plochy a staveništní komunikace v ploše dle části Zásady organizace výstavby - projektové dokumentace včetně zpevnění sjezdu z veřejné komunikace				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		4,310.		A.99.1.1.3.1.008				Ostraha staveniště				soubor		1.0		– 0		1.000		28,496		28,496		vlastní

		4,311.		A.99.1.1.3.1.012				Dočasný informační systém stavby				soubor		1.0		– 0		1.000		39,456		39,456		vlastní

		4,312.		A.99.1.1.3.1.013				Zřízení zařízení staveniště - náklady na vybudování zařízení staveniště jinde neuvedené				soubor		1.0		– 0		1.000		916,800		916,800		vlastní

		4,313.		A.99.1.1.3.1.014				Náklady na vybudování zázemí (zejména samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi, s dostatečným osvětlením a vytápěním + hygienická zařízení (2x oddělená WC)) - jednací místnost a vzorkovna; kancelář pro BOZP, TDI a AD				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		4,314.		A.99.1.1.3.1.015				Zrušení zařízení staveniště - náklady na zrušení zařízení staveniště jinde neuvedené vč. vyklizení a - uvedení do původního stavu				soubor		1.0		– 0		1.000		32,880		32,880		vlastní

								A.99.1.1.3.02: Zařízení, nástroje a vozidla														1,096,000

		4,315.		A.99.1.1.3.2.001				Jeřáby a autojeřáby, včetně nákladů na obslužný personál				soubor		1.0		– 0		1.000		657,600		657,600		vlastní

		4,316.		A.99.1.1.3.2.002				Stavební výtahy, včetně nákladů na obslužný personál				soubor		1.0		– 0		1.000		438,400		438,400		vlastní

								A.99.1.1.04: Ostatní konstrukce a práce														1,058,736

								A.99.1.1.4.01: Dočasná a provizorní opatření														92,064

		4,317.		A.99.1.1.4.1.002				Dočasná opatření spojená s ochranou souvisejících staveb, konstrukcí, komunikací nebo jejich částí - (okolní objekty), provizorní zakrytí a ochrana prvků, vč. likvidace a uvedení do původního stavu				soubor		1.0		– 0		1.000		21,920		21,920		vlastní

		4,318.		A.99.1.1.4.1.004				Ochrana  stromů,  porostů  a  ploch  pro  vegetaci  při  stavebních činnostech, vč. likvidace a - uvedení do původního stavu				soubor		1.0		– 0		1.000		19,728		19,728		vlastní

		4,319.		A.99.1.1.4.1.005				Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením, vč. likvidace a uvedení do původního stavu				soubor		1.0		– 0		1.000		24,112		24,112		vlastní

		4,320.		A.99.1.1.4.1.007				Krátkodobé dočasné zábory pro pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

								A.99.1.1.4.02: Ostatní práce														966,672

		4,321.		A.99.1.1.4.2.002				Zajištění veškerých podmínek dle ÚR, SP a projektové dokumentace				soubor		1.0		– 0		1.000		30,688		30,688		vlastní

		4,322.		A.99.1.1.4.2.003				Akustická opatření pro snížení hladiny hluku a vibrací				soubor		1.0		– 0		1.000		32,880		32,880		vlastní

		4,323.		A.99.1.1.4.2.004				Pasportizace sousedních objektů, fotodokumentace stávajícího stavu sousedních objektů a pozemků				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		4,324.		A.99.1.1.4.2.005				Fotodokumentace průběhu výstavby				soubor		1.0		– 0		1.000		28,496		28,496		vlastní

		4,325.		A.99.1.1.4.2.006				Měření a monitoring osvětlení, hluku a prašnosti po celou dobu výstavby				soubor		1.0		– 0		1.000		30,688		30,688		vlastní

		4,326.		A.99.1.1.4.2.009				Ostatní konstrukce a práce vyplývající z dodavatelského POV a HMG výstavby  / včetně závěrečného - úklidu				soubor		1.0		– 0		1.000		35,072		35,072		vlastní

		4,327.		A.99.1.1.4.2.010				Kropení konstrukcí, suti vodou při bouracích pracích pro zamezení prašnosti				soubor		1.0		– 0		1.000		21,920		21,920		vlastní

		4,328.		A.99.1.1.4.2.011				Čištění veřejných komunikací, čištění přilehlých komunikací, chodníků, nejméně 2x týdně				soubor		1.0		– 0		1.000		19,728		19,728		vlastní

		4,329.		A.99.1.1.4.2.012				Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště				soubor		1.0		– 0		1.000		24,112		24,112		vlastní

		4,330.		A.99.1.1.4.2.013				Přechodné dopravní značení včetně DIO				soubor		1.0		– 0		1.000		28,496		28,496		vlastní

		4,331.		A.99.1.1.4.2.014				Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				soubor		1.0		– 0		1.000		32,880		32,880		vlastní

		4,332.		A.99.1.1.4.2.015				Zkoušky a atesty jinde neuvedené				soubor		1.0		– 0		1.000		24,112		24,112		vlastní

		4,333.		A.99.1.1.4.2.016				Vyčištění území před zahájením realizace staveniště od náletových dřevin, drobných objektů				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		4,334.		A.99.1.1.4.2.017				Zajištění publicity dle podmínek SoD, zejména pamětní deska z trvalého materiálu (rozměrů cca 300x400mm, např. kovová), informační tabule o stavbě (cca rozměrů 1x1,6m dle návrhu doidavatele schváleného investorem)				soubor		1.0		– 0		1.000		28,496		28,496		vlastní

		4,335.		A.99.1.1.4.2.018				Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek (např. legislativních)				soubor		1.0		– 0		1.000		26,304		26,304		vlastní

		4,336.		A.99.1.1.4.2.019				Náklady na pojištění stavby a bankovní garance dle SoD				soubor		1.0		– 0		1.000		438,400		438,400		vlastní

		4,337.		A.99.1.1.4.2.020				Náklady na provedení vzorků a vzorových místností dle SoD				soubor		1.0		– 0		1.000		39,456		39,456		vlastní

		4,338.		A.99.1.1.4.2.021				Koordinace dodávky výrobních technologií a dalších souborů, jež nejsou součástí dodávky dodavatele stavby (celkem 19 celků), včetně zajištění zázemí (poskytnutí prostoru zařízení staveniště a jeho napojení na infrastrukturu, hygienická zařízení (min. 2x oddělená WC)) po dobu montáže výrobních technologií a dalších souborů, jež nejsou součástí dodávky dodavatele stavby (celkem 19 celků), dle SoD				soubor		1.0		– 0		1.000		37,264		37,264		vlastní

		4,339.		A.99.1.1.4.2.022				Koordinace dodávky technických profesí objektu (koncových prvků a tras rozvodů) jednotlivých profesí v průběhu realizace				soubor		1.0		– 0		1.000		35,072		35,072		vlastní
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Zakazka_REV_05

		

		Poř.		Kód		Uživ. kód		Alter. kód RV		Popis		Popis pokračování		MJ		Výměra bez ztr.		Ztratné		Výměra		Jedn. cena		Cena		Cen. soustava

										S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6														19,074,101

										A.1: SO_01														18,816,413

										A.1.1: Architektonické a stavebně technické řešení														9,106,596

										A.1.1.01: Zemní práce														6,556,238

										001: Zemní práce														6,556,238

										001.: Zemní práce														6,556,238

		11.		162701105		REV_02				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				m3		11,459.71				11,459.710		164		1,883,976		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						13606,742+89,191-2236,223										11,459.710

		12.		162701159		REV_02				Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m				m3		114,597.10				114,597.100		11		1,255,984		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						11459,71*10										114,597.100

		13.		171201211		REV_02				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		19,481.51				19,481.507		175		3,416,277		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						11459,71*1,7										19,481.507

										A.1.1.04: Skladby														223,105

										P: Skladby podlahy														223,105

										P06.1: Drátkobeton - v PP (nevytápěný x temperovaný prostor)														223,105

		306.		28376461.ZP		REV_03				deska z polystyrénu XPS tl 50mm Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Pevnost v tlaku min. 700 kPa.				m2		753.27		5.00		790.934		282		223,105		ÚRS 2019-I

										A.1.1.05: Výplně otvorů														738,261

										A.1.1.5.03: Hliníkové konstrukce														738,261

										A.1.1.5.3.03: 2.NP														738,261

		934.		AL/205a		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm, Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

		935.		AL/205b		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

		936.		AL/205g		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

		937.		AL/205h		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

		938.		AL/205c		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

		939.		AL/205i		REV_04				TYP 35, Interiérová prosklená stěna členěná s fixním zasklením, rozměr 5000/2200mm., Další - speficikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce				ks		1.00		0.00		1.000		123,044		123,044		vlastní

														=4

										A.1.1.06: Prvky														1,680,786

										A.1.1.6.04: Prvky vnitřního stínění														1,315,280

										A.1.1.6.4.01: Prvky vnitřního stínění														1,315,280

		1,135.		ST/01A		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1600 x 5700 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		54.72		0.00		54.720		3,946		215,903		vlastní

		1,136.		ST/01B		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 3050 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		59.48		0.00		59.475		2,502		148,785		vlastní

		1,137.		ST/01C		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1215 x 3050 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		3.71		0.00		3.706		2,667		9,882		vlastní

		1,138.		ST/01D		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 2945 x 3050 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		5.96		0.00		5.960		1,513		9,016		vlastní

		1,139.		ST/01E		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr:  2650 x 3050 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		8.08		0.00		8.083		1,578		12,756		vlastní

		1,140.		ST/01F		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 1900 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		37.05		0.00		37.050		3,214		119,080		vlastní

		1,141.		ST/01G		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1300 x 1000 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		3.90		0.00		3.900		4,991		19,466		vlastní

		1,142.		ST/01H		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1900 x 1000 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		5.70		0.00		5.700		3,772		21,501		vlastní

		1,143.		ST/01I		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1200 x 1700 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		2.04		0.00		2.040		3,698		7,545		vlastní

		1,144.		ST/01J		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - motoricky ovládané; rozměr: 1975 x 1700 mm, ovládání žaluzie - elektromotorem, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, ovládání centrálně spínačem / na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé místnosti, - stohovatelné v horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné		kce, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky                                                                                                       materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm), barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		3.36		0.00		3.358		2,588		8,689		vlastní

		1,145.		ST/02K		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 1900 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		192.66		0.00		192.660		2,134		411,144		vlastní

		1,146.		ST/02L		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 1000 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		7.80		0.00		7.800		3,268		25,489		vlastní

		1,147.		ST/02M		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1900 x 1000 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		11.40		0.00		11.400		2,561		29,197		vlastní

		1,148.		ST/02N		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 2600 x 1000 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		5.20		0.00		5.200		2,121		11,027		vlastní

		1,149.		ST/02O		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 2000 x 1000 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		24.00		0.00		24.000		2,448		58,748		vlastní

		50,000.		ST/02P		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1950 x 1900 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		3.71		0.00		3.705		1,561		5,783		vlastní

		1,157.		ST/02W		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1300 x 1700 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		6.63		0.00		6.630		2,267		15,030		vlastní

		1,158.		ST/02X		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  650 x 2205 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		1.43		0.00		1.433		3,539		5,073		vlastní

		1,159.		ST/02Y		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr: 1200 x 1700 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		14.28		0.00		14.280		2,431		34,711		vlastní

		1,160.		ST/02Z		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  700 x 1700 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		2.38		0.00		2.380		3,596		8,559		vlastní

		1,161.		ST/02AA		REV_05				Horizontální žaluzie venkovní - manuálně ovládané; rozměr:  920 x 1700 mm, ovládání žaluzie klikou - po jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými k fasádním profilům, stohovatelné v / horním krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb stropu pomocí pomocné kce -                                                       
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených		okrajů š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		1.56		0.00		1.564		2,933		4,587		vlastní

		1,163.		ST/03AC		REV_04, REV_05				Horizontální žaluzie vnitřní - manuálně ovládané; rozměr: 2800 x 3150 mm - ovládání žaluzie klikou po - jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými / k fasádním profilům, stohovatelné v horním / krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb - stropu pomocí pomocné kce - materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů š. 80mm) ,		barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky.		m2		8.82		0.00		8.820		1,607		14,178		vlastní

		50,001.		ST/03AD		REV_05				Horizontální žaluzie vnitřní - manuálně ovládané; rozměr: 2785 x 3150, - ovládání žaluzie klikou po - jednotlivých modulech, vedení žaluzie v lištách kotvenými / k fasádním profilům, stohovatelné v horním / krycím boxu zapuštěném v podhledu a přikotveném k žlb -                                                
materiál: hliníkové (profil c bez vyztužených okrajů		š. 80mm) , barva stříbrná ral 9006, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		8.77		0.00		8.773		1,607		14,102		vlastní

		50,002.		ST/04AE		REV_05				Rolety vnitřní - motoricky ovládané; rozměr: 1400 x1400 mm, ovládání rolety elektromotorem, ovládání - centrálně spínačem na zdi/dálkovým ovládáním umožňujícím stahování po jednotlivých modulech i celé / místnosti, dodávka vč. ovládacích prvků, propojovací kabeláže a řídicí jednotky -                                                                                  materiál:		kašírovací pes/pvc nebo směs obou, průsvitná a nehořlavá látka, odolná proti zvýšené vlhjosti. omyvatelné mokrým hadříkem, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		m2		11.76		0.00		11.760		6,957		81,813		vlastní

		1,166.		ST/05aAG		REV_05				POLEP, Matová neprůhledná PVC  fólie, samolepící, voděodolná (imitace mléčného skla). Instalace - z vnitřní strany. , Rozměr: 7830 x 650 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks		1.00		0.00		1.000		1,502		1,502		vlastní

		1,167.		ST/05bAH		REV_05				POLEP, Polep protisluneční fólií –nereflexní fólie na sklo, vhodná na výkladní skříně, omezující - průnik UV záření a průchod tepelné sluneční energie. Aplikace z vnitřní strany. Speciální vrstva / proti poškrábání. Min. záruka 5 let.
Barva: čirá nebo lehce namodralá – odstín musí být schválen - architektem a investorem
Útlum UV: min.98%, Potlačení sluneční energie: min 40%, Přenos světla: min		70%, Rozměr: 7810 x 800 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		ks		1.00		0.00		1.000		2,472		2,472		vlastní

		1,168.		ST/05bAI		REV_05				POLEP, Polep protisluneční fólií –nereflexní fólie na sklo, vhodná na výkladní skříně, omezující - průnik UV záření a průchod tepelné sluneční energie. Aplikace z vnitřní strany. Speciální vrstva / proti poškrábání. Min. záruka 5 let.
Barva: čirá nebo lehce namodralá – odstín musí být schválen - architektem a investorem
Útlum UV: min.98%, Potlačení sluneční energie: min 40%, Přenos světla: min		70%, Rozměr: 7830 x 800 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky		ks		1.00		0.00		1.000		2,465		2,465		vlastní

		1,169.		ST/05cAH		REV_05				POLEP, Samolepící omyvatelná PVC fólie, potištěná, světlopropustná, s grafickým (fotografickým) - motivem inspirovaným sortimentem prodejny.  Grafický návrh bude odsouhlasen architektem a / investorem. Rozměr: 7830 x 1500 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks		1.00		0.00		1.000		8,399		8,399		vlastní

		1,170.		ST/05cAI		REV_05				POLEP, Samolepící omyvatelná PVC fólie, potištěná, světlopropustná, s grafickým (fotografickým) - motivem inspirovaným sortimentem prodejny.  Grafický návrh bude odsouhlasen architektem a / investorem. Rozměr: 7810 x 1500 mm, další specifikace viz výpis výrobků stínící prvky				ks		1.00		0.00		1.000		8,378		8,378		vlastní

										A.1.1.6.08: Záchytný systém														49,307

										A.1.1.6.8.01: Záchytný systém														49,307

		1,196.		02		REV_01				Kotvící bod (kotva), který prochází skrz hydroizolaci a je kotvený do nosné části střešního pláště. - Výrobek bude proveden z nerezu a bude splňovat požadavky normy ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob / proti pádu - Kotvící zařízení, umístěno u světlíků na střeše, Další specifikace viz Výpis výrobků - - záchytný systém				ks		8.00				8.000		6,163		49,307		vlastní

										A.1.1.6.99: Ostatní prvky														224,406

										A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky														224,406

		1,284.		OV/009		REV_04				Bodový otevíravý kopulový světlík sv. otvor 0,85 x 0,6 m, kolmá PVC manžeta v. 600 mm, izolační - bezpečnostní dvojsklo s vnitřní mléčnou tepelnou fólií typ: 44.2-HM88-6ESG, přesklívací PMMA kopule, / max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce na oheň třída B, osazen bezpečnostním integrovaným magnetem napojeným - na objektový EZS,manuálně ovládaný na kliku. Součástí dodávky bude dílenská dokumentace. Další		specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY		kpl		1.00		0.00		1.000		22,512		22,512		vlastní

		1,319.		OV/038		REV_04				Bodový světlík sv. otvor 1,2 x 1,2 m, izolační bezpečnostní dvojsklo, max. Uw = 0,9 W/(m2K), reakce - na oheň třída B, dodávka včetně veškerého kotvícího materiálu. Další specifikace viz / 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY				ks		6.00		0.00		6.000		33,649		201,894		vlastní

										A.1.2: Stavebně konstrukční řešení														4,122,328

										A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace														4,122,328

										002: Základy														134,124

										0027: Základy														134,124

		1,343.		279351121		REV_03				Zřízení oboustranného bednění základových zdí				m2		289.02				289.020		318		91,793		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						D.1.2_03_základy										–  0

				0						8,55										8.550

				0						7,43										7.430

				0						20,18										20.180

				0						15,10										15.100

				0						19,75										19.750

				0						17,49										17.490

				0						16,55										16.550

				0						14,10										14.100

				0						52,95										52.950

				0						21,12										21.120

				0						29,53										29.530

				0						12,69										12.690

				0						6,42										6.420

				0						1,45										1.450

				0						2,80										2.800

				0						22,42										22.420

				0						10,99										10.990

				0						4,95										4.950

				0						4,55										4.550

		30,000.		279351131		REV_03				Ztracené bednění základových zdí				m2		112.54				112.540		376		42,331		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						základ pod rampou										–  0

				0						112,54										112.540

										004: Vodorovné konstrukce														3,988,204

										0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb														3,971,599

		1,368.		411351011		REV_05				Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				m2		8,002.00		0.00		8,002.000		493		3,946,586		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						SO102										–  0

				0						404,90										404.900

				0						415,35										415.350

				0						SO101										–  0

				0						1582,53										1,582.530

				0						1361,70										1,361.700

				0						1687,48										1,687.480

				0						1197,92										1,197.920

				0						1330,91										1,330.910

				0						21,21										21.210

		50,003.		411354121		REV_05				Ztracené bednění stropních podhledů rovných ze štěpkocementových desek tl 25 mm				m2		66.30		0.00		66.300		377		25,013		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						šachta										–  0

				0						9,64										9.640

				0						rampa										–  0

				0						7,62										7.620

				0						Můstek										–  0

				0						49,04										49.040

										0044: Zastřešení														16,604

		30,001.		XAH.201		REV_03				D+M Táhel průměru 16 mm vč. příslušenství				m3		10.10				10.100		1,644		16,604		vlastní

				Výkaz výměr:						táhlo markýza										–  0

				0						5,05*2										10.100

										A.1.4: Technika prostředí staveb														5,587,489

										A.1.4.01: Zdravotně technické instalace														427,612

										A.1.4.1.01: Vodovod - vnitřní														107,022

										A.1.4.1.1.03: Armatury														107,022

		1,494.		A.1.4.1.1.3_001		REV_01				rohový ventil, 1/2"x3/8"				ks		351.00				351.000		186		65,437		vlastní

		1,495.		A.1.4.1.1.3_002		REV_01				pračkový ventil 1/2"x3/4"				ks		47.00				47.000		286		13,445		vlastní

		1,496.		A.1.4.1.1.3_003		REV_01				výtokový kulový kohout s hadicovou přípojkoou, DN 15				ks		45.00				45.000		306		13,760		vlastní

		10,000.		A.1.4.1.1.3_032		REV_01				venkovní nezámrzný ventil DN 15				ks		3.00				3.000		4,793		14,380		vlastní

										A.1.4.1.02: Vodovod - požární														176,281

										A.1.4.1.2.01: Potrubí														138,096

		1,556.		A.1.4.1.2.1_04		REV_01				Potrubí lisované, nerezové, D76,1x2				m		70.00				70.000		1,973		138,096		vlastní

										A.1.4.1.2.03: Armatury														38,185

		1,561.		A.1.4.1.2.3_002		REV_01				potrubní oddělovač bezp. tř. 4, DN65				ks		1.00				1.000		28,321		28,321		vlastní

		1,562.		A.1.4.1.2.3_003		REV_01				kulový kohout pákový, DN65				ks		2.00				2.000		4,932		9,864		vlastní

										A.1.4.1.03: Kanalizace dešťová														5,622

										A.1.4.1.3.01: Potrubí														5,622

		10,001.		A.1.4.1.3.1_012		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN110				m		55.00				55.000		20		1,085		vlastní

		10,002.		A.1.4.1.3.1_013		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN125				m		30.00				30.000		25		740		vlastní

		10,003.		A.1.4.1.3.1_014		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN160				m		110.00				110.000		35		3,798		vlastní

										A.1.4.1.04: Kanalizace splašková														27,126

										A.1.4.1.4.01: Potrubí														27,126

		10,004.		A.1.4.1.4.1_024		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN50				m		50.00				50.000		10		493		vlastní

		10,005.		A.1.4.1.4.1_025		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN75				m		555.00				555.000		15		8,212		vlastní

		10,006.		A.1.4.1.4.1_026		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN110				m		765.00				765.000		20		15,092		vlastní

		10,007.		A.1.4.1.4.1_027		REV_01				akustická izolace kan. potrubí, tl. 5mm, potr. DN125				m		135.00				135.000		25		3,329		vlastní

										A.1.4.1.05: Zařizovací předměty														111,562

										A.1.4.1.5.04: Zařizovací předměty - montáž, materiál viz část AST														111,562

		1,753.		A.1.4.1.5.4_004		REV_01				pisoár keramický				ks		13.00				13.000		8,582		111,562		vlastní

										A.1.4.02: Plynové instalace														14,796

										A.1.4.2.01: Domovní plynovod														14,796

										A.1.4.2.1.03: Armatury														14,796

		1,768.		A.1.4.2.1.3_005		REV_04				plynoměr
průtok nominální 30 m3/h např. G40/ dn 40 
(dodávka + montáž)				ks		1.00		0.00		1.000		14,796		14,796		vlastní

										A.1.4.04: Vytápění a chlazení - část vytápění														54,800

										A.1.4.4.04: Strojovny														54,800

										A.1.4.4.4.01: Strojovny														54,800

		2,364.		A.1.4.4.4.1_023		REV_01		732-23		Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií TUV 1000l				kus		1.00				1.000		54,800		54,800		vlastní

										A.1.4.09: Měření a regulace														5,090,280

										A.1.4.9.01: Měření a regulace														5,066,524

										A.1.4.9.1.01: Dodávky														1,261,004

		1.		A.1.4.9.1.01_001		REV_04				Rozváděč RMDT0.6 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.00		0.00		1.000		131,939		131,939

		2.		A.1.4.9.1.01_002		REV_04				Rozváděč RMDT0.7 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		57,955		57,955

		3.		A.1.4.9.1.01_003		REV_04				Rozváděč RMDT1.6 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		143,492		143,492

		4.		A.1.4.9.1.01_004		REV_04				Rozváděč RMDT1.7 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		57,955		57,955

		5.		A.1.4.9.1.01_005		REV_04				Rozváděč RMDT2.6 (2pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		224,325		224,325

		6.		A.1.4.9.1.01_006		REV_04				Rozváděč RMDT3.5 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		57,955		57,955

		7.		A.1.4.9.1.01_007		REV_04				Rozváděč RMDT4.4 (2pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		204,827		204,827

		8.		A.1.4.9.1.01_008		REV_04				Rozváděč RMDT4.5 (2pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		191,040		191,040

		9.		A.1.4.9.1.01_009		REV_04				Rozváděč RMDT4.6 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů - a schema komunikace, jističe, relé, stkyače a ostatní elektrovýstroj dle potřeb techn. schemat)				kpl		1.0		– 0		1.000		191,516		191,516

										A.1.4.9.1.02: Zdroj chlazení														192,425

		10.		A.1.4.9.1.02_001		REV_04				Snímač tlaku: REGMET DLMx/A 4..20mA				ks		3.0		– 0		3.000		2,763		8,290

		11.		A.1.4.9.1.02_002		REV_04				Diferenciální snímač tlaku: Průmyslový diferenční snímač tlaku DMD331 730 B 1000 E				ks		3.0		– 0		3.000		10,828		32,484

		12.		A.1.4.9.1.02_003		REV_04				Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.: NS 520-240  Rozsah :-30až60 °C, délka stonku 240 mm; vč. jímky				ks		4.0		– 0		4.000		1,080		4,322

		13.		A.1.4.9.1.02_004		REV_04				Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.: NS 520-120  Rozsah :-30až60 °C, délka stonku 120 mm; vč. jímky				ks		3.0		– 0		3.000		943		2,828

		14.		A.1.4.9.1.02_005		REV_04				ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA, Pt1000: NS 540  Rozsah :-30až60 °C				ks		6.0		– 0		6.000		482		2,892

		15.		A.1.4.9.1.02_006		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		249.6		– 0		249.600		12		2,906

		16.		A.1.4.9.1.02_007		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x2.5 , pevně				m		86.0		– 0		86.000		19		1,651

		17.		A.1.4.9.1.02_008		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		904.8		– 0		904.800		8		7,669

		18.		A.1.4.9.1.02_009		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m		93.6		– 0		93.600		25		2,304

		19.		A.1.4.9.1.02_010		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 14x1 ŠEDÁ JYTY-O 14x1 ŠEDÁ FÓLIE 100M				m		56.0		– 0		56.000		45		2,533

		20.		A.1.4.9.1.02_011		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně				m		56.0		– 0		56.000		1,230		68,855

		21.		A.1.4.9.1.02_012		REV_04				DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY: UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m		96.0		– 0		96.000		6		549

		22.		A.1.4.9.1.02_013		REV_04				KABEL STÍNĚNÝ: J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení				m		147.0		– 0		147.000		8		1,126

		23.		A.1.4.9.1.02_014		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		8,759		8,759

		24.		A.1.4.9.1.02_015		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		45,256		45,256

										A.1.4.9.1.03: Zdroj tepla														166,243

		25.		A.1.4.9.1.03_001		REV_04				TOPNÝ KABEL: Topný kabel Devisafe 20T 12m / 245W (20W/m,230V) DEVI				ks		12.0		– 0		12.000		2,081		24,970

		26.		A.1.4.9.1.03_002		REV_04				Snímač tlaku: REGMET DLMx/A 4..20mA				ks		1.0		– 0		1.000		2,763		2,763

		27.		A.1.4.9.1.03_003		REV_04				Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.: NS 520-70  Rozsah :   0až100 °C, délka stonku 70 mm; vč. jímky				ks		4.0		– 0		4.000		910		3,640

		28.		A.1.4.9.1.03_004		REV_04				Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.: NS 520-240  Rozsah :   0až100 °C, délka stonku 240 mm; vč. jímky				ks		6.0		– 0		6.000		1,080		6,483

		29.		A.1.4.9.1.03_005		REV_04				ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA: NS - 510A   Rozsah : -30až60 °C				ks		1.0		– 0		1.000		632		632

		30.		A.1.4.9.1.03_006		REV_04				ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA: NS - 510 A   Rozsah :  0 až100°C				ks		1.0		– 0		1.000		632		632

		31.		A.1.4.9.1.03_007		REV_04				SNÍMAČ HLADINY MAVE, JM.NAP. 220/50Hz, 3VA,  KRYTÍ IP 20, PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU: MAVE 2-S1 DIN  1 - hladina, vč. sond				ks		1.0		– 0		1.000		1,863		1,863

		32.		A.1.4.9.1.03_008		REV_04				OVLÁDAČE NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ: XALK174E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1 Z + 1 V - - rudé				ks		1.0		– 0		1.000		2,795		2,795

		33.		A.1.4.9.1.03_009		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		624.0		– 0		624.000		12		7,266

		34.		A.1.4.9.1.03_010		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně				m		127.4		– 0		127.400		19		2,446

		35.		A.1.4.9.1.03_011		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně				m		80.0		– 0		80.000		21		1,666

		36.		A.1.4.9.1.03_012		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně				m		62.4		– 0		62.400		33		2,071

		37.		A.1.4.9.1.03_013		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x16 mm2 , pevně				m		169.0		– 0		169.000		211		35,690

		38.		A.1.4.9.1.03_014		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		686.4		– 0		686.400		8		5,819

		39.		A.1.4.9.1.03_015		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m		249.6		– 0		249.600		25		6,143

		40.		A.1.4.9.1.03_016		REV_04				DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY:UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m		118.0		– 0		118.000		6		675

		41.		A.1.4.9.1.03_017		REV_04				KABEL STÍNĚNÝ:J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení				m		143.0		– 0		143.000		8		1,095

		42.		A.1.4.9.1.03_018		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		6,120		6,120

		43.		A.1.4.9.1.03_019		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		53,472		53,472

										A.1.4.9.1.04: Rozdělovač topení														61,306

		44.		A.1.4.9.1.04_001		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		720.0		– 0		720.000		12		8,384

		45.		A.1.4.9.1.04_002		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		720.0		– 0		720.000		8		6,104

		46.		A.1.4.9.1.04_003		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		1,691		1,691

		47.		A.1.4.9.1.04_004		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		45,126		45,126

										A.1.4.9.1.05: Prostorová IRC regulace topení/chlazení														651,275

		48.		A.1.4.9.1.05_001		REV_04				IRC REGULÁTOR:Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, AC 230V DXR2.E09T-101A				ks		43.0		– 0		43.000		5,235		225,104

		49.		A.1.4.9.1.05_002		REV_04				SKŘÍNĚ A KRABICE:Instalační box min. 350x220x120mm; IP44; vč. průchodek, řadových svorek a DIN lišty				kpl		43.0		– 0		43.000		559		24,035

		50.		A.1.4.9.1.05_003		REV_04				ZESILOVAČ:Zesilovač pro tepelný solenoid UA1T				ks		24.0		– 0		24.000		1,116		26,776

		51.		A.1.4.9.1.05_004		REV_04				SERVOPOHONY A SOLENOIDY PRO IRC DESIGO SIEMENS - DODÁVKA PROFESE ÚT/CHL; MaR POUZE ZAPOJENÍ:Termický - pohon pro ventily Oventrop, AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. kabel 1 m STx73; / ventilu musí být bez napětí uzavřen				ks		115.0		– 0		115.000		741		85,238

		52.		A.1.4.9.1.05_005		REV_04				PROSTOROVÝ OVLADAČ:Prostorový KNX regulátor, senzor teploty QMX3.P34				ks		43.0		– 0		43.000		2,901		124,733

		53.		A.1.4.9.1.05_006		REV_04				PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE:Magnetický plováčkový spínač řady MS-40 PPH s reed kontaktem				ks		60.0		– 0		60.000		968		58,087

		54.		A.1.4.9.1.05_007		REV_04				SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR:BELDEN 4P cat6a, pevně				m		200.0		– 0		200.000		37		7,434

		55.		A.1.4.9.1.05_008		REV_04				KONEKTORY A KONCOVKY:Konektory RJ45				ks		100.0		– 0		100.000		3		306

		56.		A.1.4.9.1.05_009		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-O 2x1.5 , pevně				m		2,202.49		– 0		2,202.490		10		21,360

		57.		A.1.4.9.1.05_010		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-O 2x2.5 , pevně				m		399.5		– 0		399.500		17		6,937

		58.		A.1.4.9.1.05_011		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		2,142.0		– 0		2,142.000		12		24,944

		59.		A.1.4.9.1.05_012		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		1,615.0		– 0		1,615.000		8		13,691

		60.		A.1.4.9.1.05_013		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		8,093		8,093

		61.		A.1.4.9.1.05_014		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		24,535		24,535

										A.1.4.9.1.06: Regulace VZT jednotek														962,995

		62.		A.1.4.9.1.06_001		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		1,630.0		– 0		1,630.000		12		18,981

		63.		A.1.4.9.1.06_002		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x2.5 , pevně				m		124.0		– 0		124.000		19		2,381

		64.		A.1.4.9.1.06_003		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně				m		484.0		– 0		484.000		21		10,082

		65.		A.1.4.9.1.06_004		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně				m		76.0		– 0		76.000		33		2,523

		66.		A.1.4.9.1.06_005		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		6,370.0		– 0		6,370.000		8		54,002

		67.		A.1.4.9.1.06_006		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 7x1 ŠEDÁ JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M				m		936.0		– 0		936.000		25		23,038

		68.		A.1.4.9.1.06_007		REV_04				SERVA A POHONY:SF24A   24V/50Hz, s hav. funkcí				ks		52.0		– 0		52.000		4,591		238,711

		69.		A.1.4.9.1.06_008		REV_04				SERVA A POHONY:SM24A-SR   24V/50Hz (spojitá)				ks		34.0		– 0		34.000		3,773		128,289

		70.		A.1.4.9.1.06_009		REV_04				SERVA A POHONY:SM230ASR   230V/50Hz (spojitý)				ks		2.0		– 0		2.000		4,254		8,507

		71.		A.1.4.9.1.06_010		REV_04				Snímač tlakové diference:DPS500 50-500Pa, contact NO/NC				ks		51.0		– 0		51.000		612		31,198

		72.		A.1.4.9.1.06_011		REV_04				Snímač tlakové diference:DPT2500-R8 rozsah -100+2500Pa-výstup 0-10V/4-20mA				ks		51.0		– 0		51.000		2,877		146,716

		73.		A.1.4.9.1.06_012		REV_04				PROTIZÁMRAZOVÝ TERMOSTATFST-5D 3m				ks		20.0		– 0		20.000		1,518		30,351

		74.		A.1.4.9.1.06_013		REV_04				Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA.: NS 520-240  Rozsah :-30až60 °C, délka stonku 240 mm; vč. příchytu				ks		77.0		– 0		77.000		1,080		83,195

		75.		A.1.4.9.1.06_014		REV_04				ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 - mA, Pt1000: NS 540  Rozsah : 0až100  °C				ks		33.0		– 0		33.000		482		15,907

		76.		A.1.4.9.1.06_015		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		9,989		9,989

		77.		A.1.4.9.1.06_016		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		159,127		159,127

										A.1.4.9.1.07: Ostatní položky a prvky mar MaR														427,331

		78.		A.1.4.9.1.07_001		REV_04				ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA: NS - 510A   Rozsah : -30až60 °C				ks		3.0		– 0		3.000		482		1,446

		79.		A.1.4.9.1.07_002		REV_04				ČIDLO ÚNIKU CHLADIVA: Murco MGS Detektor 8S-035-005 úniku chladiv a nebezpečných plynů, napájení - 12-24Vstř/ss, výstup relé + analog 4-20mA				ks		1.0		– 0		1.000		7,279		7,279

		80.		A.1.4.9.1.07_003		REV_04				Detektor pro výbušné plyny: GC20N				ks		1.0		– 0		1.000		2,941		2,941

		81.		A.1.4.9.1.07_004		REV_04				Napájecí zdroje a pomocné prvky: NZ23				ks		1.0		– 0		1.000		2,328		2,328

		82.		A.1.4.9.1.07_005		REV_04				OVLÁDAČE NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ: XALK174E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1 Z + 1 V - - rudé				ks		7.0		– 0		7.000		2,795		19,564

		83.		A.1.4.9.1.07_006		REV_04				KRYCÍ RÁMEČEK IP44: SDN5810121 Krycí rámeček IP44, jednonásobný, universální, bílá				ks		8.0		– 0		8.000		88		706

		84.		A.1.4.9.1.07_007		REV_04				PŘÍSTROJ SPÍNAČE IP4: SDN0800321 Tlačítko, řazení 0/1, IP44, polar				ks		8.0		– 0		8.000		156		1,245

		85.		A.1.4.9.1.07_008		REV_04				POHYBOVÝ SPÍNAČ: SDN2000221				ks		1.0		– 0		1.000		2,169		2,169

		86.		A.1.4.9.1.07_009		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		736.0		– 0		736.000		12		8,571

		87.		A.1.4.9.1.07_010		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně				m		94.0		– 0		94.000		19		1,805

		88.		A.1.4.9.1.07_011		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně				m		2,603.0		– 0		2,603.000		21		54,222

		89.		A.1.4.9.1.07_012		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: CYKY-J 5x4 mm2 , pevně				m		78.0		– 0		78.000		57		4,421

		90.		A.1.4.9.1.07_013		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		643.0		– 0		643.000		8		5,451

		91.		A.1.4.9.1.07_014		REV_04				KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC: JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M				m		1,027.0		– 0		1,027.000		8		8,706

		92.		A.1.4.9.1.07_015		REV_04				DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY: Vícepárový kabel 8205 Per M, 1 Pair, 20 AWG, 0.519 mm2, 7 x 0.32mm, - Belden				m		837.0		– 0		837.000		29		24,531

		93.		A.1.4.9.1.07_016		REV_04				DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY: UTP CAT5e drát, 4páry, (BELDEN)				m		576.0		– 0		576.000		6		3,295

		94.		A.1.4.9.1.07_017		REV_04				DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY: STP CAT6A drát, 4páry, (BELDEN)				m		140.0		– 0		140.000		9		1,304

		95.		A.1.4.9.1.07_018		REV_04				UKONČOVACÍ ČLEN: Ukončovač sběrnice				ks		6.0		– 0		6.000		240		1,440

		96.		A.1.4.9.1.07_019		REV_04				Drobný nespecifikovaný materiálo pro potřeby montáže (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, - koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.0		– 0		1.000		10,268		10,268

		97.		A.1.4.9.1.07_020		REV_04				Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a svorkovnicích				kpl		1.0		– 0		1.000		116,936		116,936

		98.		A.1.4.9.1.07_021		REV_04				Prostupy požárně dělícími konstrukcemi a jejich ucpávky				kpl		1.0		– 0		1.000		51,061		51,061

		99.		A.1.4.9.1.07_022		REV_04				Montaz rozváděčů				kpl		10.0		– 0		10.000		5,106		51,061

		100.		A.1.4.9.1.07_023		REV_04				PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK: DLE CSN 331500				hod		120.0		– 0		120.000		388		46,580

										A.1.4.9.1.08: Kabelový nosný systém														1,170,452

		101.		A.1.4.9.1.08_001		REV_04				KABELOVÁ NOSNÁ TRASA: Trasa 200/60mm včetně kotvícího materiálu				m		369.0		– 0		369.000		429		158,305

		102.		A.1.4.9.1.08_002		REV_04				KABELOVÁ NOSNÁ TRASA: Trasa 300/60mm včetně kotvícího materiálu				m		147.6		– 0		147.600		483		71,326

		103.		A.1.4.9.1.08_003		REV_04				KABELOVÁ NOSNÁ TRASA: Trasa 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		39.6		– 0		39.600		546		21,619

		104.		A.1.4.9.1.08_004		REV_04				KABELOVÁ NOSNÁ TRASA: Trasa 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m		24.3		– 0		24.300		608		14,785

		105.		A.1.4.9.1.08_005		REV_04				KABELOVÝ NOSNÝ ŽEBŘÍK: Žebřík 400/60mm včetně kotvícího materiálu				m		20.7		– 0		20.700		685		14,189

		106.		A.1.4.9.1.08_006		REV_04				KABELOVÝ NOSNÝ ŽEBŘÍK: Žebřík 500/60mm včetně kotvícího materiálu				m		43.2		– 0		43.200		715		30,873

		107.		A.1.4.9.1.08_007		REV_04				KABELOVÝ NOSNÝ ŽEBŘÍK: Žebřík 600/60mm včetně kotvícího materiálu				m		24.3		– 0		24.300		743		18,049

		108.		A.1.4.9.1.08_008		REV_04				KABELOVÁ BANDÁŽ: Kabelová bandáž do suchých prostor FSB-BS				ks		1.8		– 0		1.800		3,932		7,077

		109.		A.1.4.9.1.08_009		REV_04				KOVOVÝ PÁSEK: Kovová pásková příchytka ve tvaru žebříku s jednoduchým zámkem, šířka 7 mm,				ks		90.0		– 0		90.000		37		3,308

		110.		A.1.4.9.1.08_010		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		2,658.6		– 0		2,658.600		91		241,359

		111.		A.1.4.9.1.08_011		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		970.0		– 0		970.000		122		118,080

		112.		A.1.4.9.1.08_012		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		326.0		– 0		326.000		160		52,267

		113.		A.1.4.9.1.08_013		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1540HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		56.0		– 0		56.000		199		11,135

		114.		A.1.4.9.1.08_014		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX				m		670.0		– 0		670.000		55		37,013

		115.		A.1.4.9.1.08_015		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX  25 320N				m		250.0		– 0		250.000		59		14,654

		116.		A.1.4.9.1.08_016		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N				m		80.0		– 0		80.000		63		5,025

		117.		A.1.4.9.1.08_017		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 1440 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N				m		60.0		– 0		60.000		72		4,338

		118.		A.1.4.9.1.08_018		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 5316 PŘÍCHYTKA PVC				ks		3,350.0		– 0		3,350.000		7		22,564

		119.		A.1.4.9.1.08_019		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 5325 PŘÍCHYTKA PVC				ks		1,300.0		– 0		1,300.000		10		13,540

		120.		A.1.4.9.1.08_020		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 5332 PŘÍCHYTKA PVC				ks		400.0		– 0		400.000		6		2,534

		121.		A.1.4.9.1.08_021		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: 5340 PŘÍCHYTKA PVC				ks		100.0		– 0		100.000		15		1,521

		122.		A.1.4.9.1.08_022		REV_04				POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM: HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks		5,000.0		– 0		5,000.000		7		33,212

		123.		A.1.4.9.1.08_023		REV_04				Upevňovací a nosné systémy: 2031/ 8   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8				ks		920.0		– 0		920.000		14		12,873

		124.		A.1.4.9.1.08_024		REV_04				Upevňovací a nosné systémy: 2031/15   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15				ks		500.0		– 0		500.000		23		11,589

		125.		A.1.4.9.1.08_025		REV_04				Upevňovací a nosné systémy: Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovaci pasek (vč. pásku)				ks		450.0		– 0		450.000		7		3,308

		126.		A.1.4.9.1.08_026		REV_04				Upevňovací a nosné systémy: HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks		1,850.0		– 0		1,850.000		7		12,288

		127.		A.1.4.9.1.08_027		REV_04				Upevňovací a nosné systémy: A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.; vč. - vrutů				ks		1,350.0		– 0		1,350.000		137		184,599

		128.		A.1.4.9.1.08_028		REV_04				SVORKOVNICE KRABICOVÁ: 273-112 2x1-2,5mm2				ks		3,000.0		– 0		3,000.000		16		49,021

										A.1.4.9.1.09: SW vybavení a integrace														173,494

		129.		A.1.4.9.1.09_001		REV_04				LICENCE SIEMENS DESIGO V6: CMP-LSL.06 - 100 datových bodů pro Desigo Insight V.6				lic		18.0		– 0		18.000		9,581		172,453

		130.		A.1.4.9.1.09_002		REV_04				SESTAVENÍ INTEGRAČNÍHO SW A VISUALIZACE SCADA: Sestavení SW vč. M-bus a MODBUS bodů, sestavení - vizualizace vč. napojení na počítač na centrálním dispečinku ČZU				kpl		1.0		– 0		1.000		1,042		1,042

										A.1.4.9.02: Ostatní														23,756

										A.1.4.9.2.01: Ostatní														23,756

		131.		A.1.4.9.2.01_001		REV_04				Podružný materiál				kpl		1.0		– 0		1.000		4,658		4,658

		132.		A.1.4.9.2.01_002		REV_04				Veškeré potřebné zkoušky				kpl		1.0		– 0		1.000		4,658		4,658

		133.		A.1.4.9.2.01_003		REV_04				Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení				kpl		1.0		– 0		1.000		2,795		2,795

		134.		A.1.4.9.2.01_004		REV_04				Testy, revize a uvedení do provozu				kpl		1.0		– 0		1.000		3,726		3,726

		135.		A.1.4.9.2.01_005		REV_04				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení				kpl		1.0		– 0		1.000		5,590		5,590

		136.		A.1.4.9.2.01_006		REV_04				Požární ucpávky				kpl		1.0		– 0		1.000		2,329		2,329

										B.1: Plochy a úpravy území														257,689

										D.2.02: Hrubé terénní úpravy														80,402

										D.2.02: Hrubé terénní úpravy														80,402

										001: Zemní práce														80,402

										001.: Zemní práce														80,402

		3,798.		113107153.ZP		REV_02				Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2 tloušťka vrstvy 300 mm				m2		430.00				430.000		31		13,142		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:						430										430.000

				0																–  0

		3,799.		113107152.ZP		REV_02				Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm				m2		430.00				430.000		19		8,145		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:						430										430.000

				0																–  0

		20,000.		121101103		REV_02				Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m				m3		1,789.50				1,789.500		33		59,115		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						odhad plochy pro sejmutí ornice 5965 m2										–  0

				0						mocnost ornice v rozmezí 0,2-0,4 m										–  0

				0						5965*0,3										1,789.500

										D.2.05: Kanalizace														34,609

										D.2.5.06: Odvodnění komunikace														34,609

										D.2.5.6.01: Zemní práce														4,192

										D.2.5.6.1.01: Zemní práce														4,192

		20,001.		113154236.ZP		REV_02				Odstranění asfaltové vozovky				m2		28.00				28.000		150		4,192		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:						2*2*7										28.000

										D.2.5.6.02: Vodorovné konstrukce														30,416

										D.2.5.6.2.01: Vodorovné konstrukce														30,416

		20,002.		577134131		REV_02				Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu				m2		28.00				28.000		290		8,110		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						2*2*7										28.000

		20,003.		573211112		REV_02				Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2				m2		56.00				56.000		10		554		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						28*2										56.000

		20,004.		565165111		REV_02				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m				m2		28.00				28.000		392		10,980		ÚRS 2019-I

		20,005.		564952111		REV_02				Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				m2		28.00				28.000		236		6,615		ÚRS 2019-I

		20,006.		564861111		REV_02				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				m2		28.00				28.000		148		4,157		ÚRS 2019-I

										D.2.10: Areálové rozvody plynu														10,522

										D.2.10.01: Přeložka areál. STL plynovodu														10,522

										D.2.10.1.05: Potrubí plynovodní														10,522

										D.2.10.1.5.01: Potrubí plynovodní														10,522

		10,008.		XAG.201_01		REV_01				Vývod signálního vodiče s poklopem				kpl.		2.00				2.000		5,261		10,522		vlastní

										D.2.12: Venkovní rozvody elektro														46,224

										D.2.12.01: Elektroinstalace silnoproud														46,224

										D.2.12.1.02: Připojení DA														46,224

										D.2.12.1.2.01: Elektromontáže														46,224

		4,153.		D.2.12.1.2.01_003		REV_01				Nenormovaná trasa s funkční integritou obo držák svazkový 2031 m 30 fs plech pás pozink 2207036				ks		350.00				350.000		66		23,208		vlastní

		10,009.		D.2.12.1.2.01_013		REV_01				Šroubová kotva				ks		350.00				350.000		66		23,016		vlastní

										D.2.16: Sadové úpravy														85,932

										D.2.16: Sadové úpravy														85,932

										001: Zemní práce														85,932

										001.: Zemní práce														85,932

		4,239.		XAG.008		REV_02				kokosová mulčovací rohož, oboustranně zpevněná PP síťovinou, 350 g/m2				m2		190.00				190.000		164		31,236		vlastní

				Výkaz výměr:						190										190.000

				0																–  0

		4,249.		00572472		REV_02				osivo směs travní krajinná-rovinná				kg		46.15				46.150		110		5,058		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						spotřeba osiva 25 g/m2										–  0

				0						1846*0,025										46.150

		4,265.		171201211		REV_02				Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				t		226.45				226.450		219		49,638		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:						"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_1*350/1000										–  0

				0						(647)*350/1000										226.450
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List1

		Seznam nezařazených dodávek (příloha č. 7 smlouvy o dílo)

		č.		Název samostatné dodávky (výběrového řízení)

		1		VŘ na dodání technologie - Maloobjemový provoz ke zpracování masa

		2		VŘ na dodání technologie - Maloobjemový provoz ke zpracování mléka

		3		VŘ na dodání technologie - Maloobjemová pekárna + mlýnice + cukrárna

		4		VŘ na dodání technologie - Výukový a demonstrační pivovar

		5		VŘ na dodání technologie - Sladovna

		6		VŘ na dodání technologie - Lisovna olejů a léčivek

		7		VŘ na dodání technologie - Zpracování ovoce a zeleniny (Sušárna, marmeládovna, moštárna)

		8		VŘ na dodání technologie - Gastroprovoz a degustační kuchyně

		9		VŘ na dodání technologie - Senzorická laboratoř

		10		VŘ na dodání technologie - Chladící a mrazící technologie

		11		VŘ na dodání technologie - Lyofilizační technologie

		12		VŘ na dodání přístrojového vybavení pro výživovou laboratoř

		13		VŘ na dodání technologie - Mycí linka beden

		14		VŘ na dodání technologie - Prádelna

		15		VŘ na dodání manipulačního vybavení

		16		VŘ na dodání úklidového vybavení

		17		VŘ na dodání interiérového vybavení

		18		VŘ na dodání AV techniky






Kryci list

		

				Krycí list rozpočtu - technický

		0		Číslo zakázky		Zakázka

		0												0

		0		Komentář

				Popis verze		Nabídka

				Komentář verze

				Adresa				Datum zahájení		8/9/19

				Rok		2019		Datum dokončení

				investor - název		adresa		město		zipcode		IČO

				Subjekt		Název		Kontaktní osoba		Telefon

				Zpracovatel		Jméno

				Zpracovatel		Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

				REKAPITULACE

				Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zatřídění		Zatřídění

				A.2.1		Architektonické a stavebně technické řešení

				A.1.1		Architektonicko stavební řešení

				A.2.4		Technika prostředí staveb

								Celkem (bez DPH)		4,546,544

								DPH		– 0

		0						0		– 0

		0						0		– 0

								Celkem (včetně DPH)		4,546,544

				Za zhotovitele				Za objednatele

				Jméno :		0		Jméno :		0

				Datum :				Datum :

				Podpis:				Podpis :

				Poznámka :
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Krycí list

		KRYCÍ LIST ROZPOČTU

		Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6

		Identifikační údaje zhotovitele

		Název společnosti:		PKS stavby a.s.

		Adresa společnosti:		Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou		IČ:		469 80 059

		Telefon:		566 697 201		Email:		stavby@pks.cz

		Rekapitulace

		S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6						4,552,134

		A.2: Prodejna						4,552,134

		A.2.1: Architektonické a stavebně technické řešení						168,065

		A.2.4: Technika prostředí staveb						4,384,069

		Vypracoval:		OCEA s.r.o.		Cena celkem (bez DPH)		4,552,134.00

				Ing. Anna Hlaváčová		DPH 21%		955,948.14

				tel.: +420 777 266 213

				mail.: anna.hlavacova@ocea.cz		Cena celkem (vč.DPH)		5,508,082.14



&L&"System Font,Obyčejné"&K000000&G&R&"System Font,Obyčejné"&K000000&G

&L&"Calibri,Obyčejné"&8&KDF0037www.ocea.cz&C&"Calibri,Obyčejné"&KE80047&P z &N&R&"Calibri,Obyčejné"&8&KE80047&D

mail.: anna.hlavacova@ocea.cz



Všeobecné podmínky

		

								VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

				1		OBECNĚ

						1.1		Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD.

						1.2		Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují.

						1.3		Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů.

						1.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž.

						1.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu a drobných přípomocí, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP.

						1.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

						1.7		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").

						1.8		Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu.

						1.9		Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě.

						1.10		Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						1.11		K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito projekčních softwarů.

						1.12		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

				2		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

						2.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.

						2.2		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.

						2.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.

						2.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.

						2.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.

						2.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojížděním.

						2.7		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						2.8		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

				3		DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

						3.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.

						3.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků.

						3.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.

						3.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.

						3.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

				4		BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

						4.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.

						4.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.

						4.3		Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.

						4.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.

						4.5		V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

				5		ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

						5.1		Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.

						5.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.

						5.3		Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

				6		PODHLEDY

						6.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky VZT a provedení revizních dvířek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

						6.2		Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.

				7		VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

						7.1		Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty pro ochranu veškerých rohů.

						7.2		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.

						7.3		Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.

				8		MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

						8.1		Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických.

						8.2		Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

						8.3		Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

				9		FASÁDY

						9.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily a vyztužení rohů oken.

				10		IZOLACE

						10.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce.

						10.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochranu izolací OSB deskami při zpětných zásypech.

				11		STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

						11.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.

				12		PODLAHY

						12.1		Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.

						12.2		Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.

						12.3		Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.

						12.4		Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.

						12.5		Jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah.

				13		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

						13.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky.

						13.2		Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky  jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

						13.3		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.

						13.4		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.

						13.5		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.

						13.6		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu. Tyto práce a dodávky  jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.

						13.7		Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

				14		SADOVÉ ÚPRAVY

						14.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.

				15		LEŠENÍ

						15.1		Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pronájmu lešení a ochranných sítí.

				16		RESTAURÁTORSKÉ A UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE

						16.1		Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na zpracování restaurátorského záměru a závěrečné restaurátorské zprávy.

						16.2		Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dílenskou dokumentaci jsou vždy zahrnuty v jednotkových cenách.
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Pokyny pro vyplnění

		

				POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

		1.		Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.

		2.		Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.

		3.		K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

		4.		V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.

		5.		V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.

		6.		Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

				POKYNY PRO VYPLNĚNÍ REVIZE

				V rámci revize Soupisu prací, dodávek a služeb došlo k doplnění listu s názvem Zakazka_REV_01. Veškeré změny v rámci vypořádávání dodatečných informací budou dále prováděny na listu Zakazka_REV_01, pokud zadavatel neuvede jinak. 
V rámci stávajícího listu Zakazka dochází ke zrušení vzorců u změněných položek v rámci vypořádávání dodatečných informací a stávají se z nich tzv. POPISOVÉ POLOŽKY. Jejich cena se již dále nepropisuje do celkové ceny zakázky. Položky budou vyznačeny červeným podbarvením.
Do listu Zakazka je možné jednoduše zkopírovat jednotkové ceny z předchozí verze soupisu prací, dodávek a služeb.

				Legenda barevného označení položek na listě Zakazka_REV_01

				Změna výměry položky, změna měrné jednotky položky = Tato položka se používá v případě, kdy dojde ke změně výměry, výkazu výměr a měrné jednotky. Změněná výměra či měrná jednotka bude zvýrazněna červeně.

				Nová položka = Tato položka se používá v případě, že dojde k doplnění zcela nové položky do soupisu prací.

				Textová změna položky = Tato položka bude použita v případě, že dojde ke změně popisu položky, případně k doplnění popisu položky. Změněný či doplněný text bude zvýrazněn červeně.
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Způsob stanovení jedn. ceny

		

		ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

		ÚRS 2019-I

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou ÚRS 2019-I ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.

		Odvozeno ÚRS

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.

		Vlastní

		Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.
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Rekapitulace

		

				REKAPITULACE

		0

		0				Popis		Cena

		0

						S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6		4,552,134

						A.2: Prodejna		4,552,134

						A.2.1: Architektonické a stavebně technické řešení		168,065

						A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace		60,837

						006: Úpravy povrchu		36,053

						0061: Úprava povrchů vnitřní		36,053

						763: Konstrukce montované		19,602

						7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových		19,602

						784: Malby		5,182

						784.: Malby		5,182

						A.2.1.06: Prvky		101,544

						A.2.1.6.04: Prodejna - specifikace		101,544

						A.2.1.6.4.01: Prodejna -  podhledové lamely		90,831

						A.2.1.6.4.02: Prodejna - ostatní výrobky		10,713

						A.2.1.99: Přesun hmot		5,683

						A.2.1.99.01: Přesun hmot		5,683

						A.2.1.99.1.01: Přesun hmot		5,683

						A.2.4: Technika prostředí staveb		4,384,069

						A.2.4.01: Zdravotně technické instalace		138,469

						A.2.4.1.01: Vodovod - vnitřní		57,574

						A.2.4.1.1.01: Potrubí		34,851

						A.2.4.1.1.02: Ochrana potrubí		8,319

						A.2.4.1.1.03: Armatury		3,373

						A.2.4.1.1.04: Vodoměry		1,435

						A.2.4.1.1.98: Ostatní		9,595

						A.2.4.1.04: Kanalizace splašková		59,096

						A.2.4.1.4.01: Potrubí		48,029

						A.2.4.1.4.02: Ochrana potrubí		5,478

						A.2.4.1.4.98: Ostatní		5,590

						A.2.4.1.05: Zařizovací předměty		17,141

						A.2.4.1.5.01: Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům		661

						A.2.4.1.5.02: Předstěnové instalace		6,316

						A.2.4.1.5.03: Baterie a ostatní - montáž, materiál viz část AST		2,590

						A.2.4.1.5.04: Zařizovací předměty - montáž, materiál viz část AST		7,574

						A.2.4.1.06: Protipožární prostupy		4,658

						A.2.4.1.6.01: Protipožární prostupy		4,658

						A.2.4.03: Vzduchotechnika		198,198

						A.2.4.3.01: Vzduchotechnika		198,198

						A.2.4.3.1.01: Dveřní clona 1.NP - prodejna		53,922

						A.2.4.3.1.02: Prezentace a výstavy		47,131

						A.2.4.3.1.03: Prezentace a výstavy - zázemí		7,328

						A.2.4.3.1.04: Chlazení kanceláří - kazetové FCU jednotky		76,589

						A.2.4.3.1.05: Montážní a těsnící materiál		13,229

						A.2.4.04: Vytápění a chlazení - část vytápění		3,139

						A.2.4.4.01: Izolace tepelné		3,139

						A.2.4.4.1.01: Potrubí vytápění pod stropem a volně vedené		3,139

						A.2.4.05: Vytápění a chlazení - část chlazení		3,173,486

						A.2.4.4.01: Izolace tepelné		416,363

						A.2.4.4.1.01: Potrubí vytápění pod stropem a volně vedené		416,363

						A.2.4.4.02: Rozvod potrubí		19,914

						A.2.4.4.2.01: Potrubí pod stropem- chlazení		7,670

						A.2.4.4.2.02: Potrubí pod stropem- vytápění		12,243

						A.2.4.4.03: Armatury		95,728

						A.2.4.4.3.01: Armatury		16,372

						A.2.4.4.3.02: Regulační uzly kanálových jednotek K1.003umístěných na konci větve: (3,6kW)-1ks		16,187

						A.2.4.4.3.03: Regulační uzly kazetových jednotek K1k.003: (3,6kW)-3ks		63,168

						A.2.4.4.04: Otopné plochy		339,089

						A.2.4.4.4.01: Podlahové vytápění		335,736

						A.2.4.4.4.02: Elektrické přímotopy		3,353

						A.2.4.4.05: Konstrukce zámečnické		5,974

						A.2.4.4.5.01: Konstrukce zámečnické		5,974

						A.2.4.4.06: Nátěry		1,188

						A.2.4.4.6.01: Nátěry		1,188

						A.2.4.4.07: Ostatní položky		2,295,230

						A.2.4.4.7.01: Ostatní položky		2,295,230

						A.2.4.06: Silnoproudá elektrotechnika		636,150

						A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud		636,150

						A.2.4.6.1.01: Dodávky		73,447

						A.2.4.6.1.02: Osvětlení a zásuvky		494,588

						A.2.4.6.1.03: Nouzové osvětlení		23,845

						A.2.4.6.1.04: Ostatní		44,270

						A.2.4.07: Slaboproudá elektrotechnika		86,373

						A.2.4.7.01: Strukturovaná kabeláž		55,388

						A.2.4.7.1.01: RACK 4:		6,816

						A.2.4.7.1.02: Rozvody		41,755

						A.2.4.7.1.03: Ostatní		6,817

						A.2.4.7.02: Uzavřený televizní okruh		30,984

						A.2.4.7.2.01: Technologie		25,449

						A.2.4.7.2.02: Ostatní		5,535

						A.2.4.99: Přesun hmot		148,254

						A.2.4.99.01: Přesun hmot		148,254

						A.2.4.99.1.01: Přesun hmot		148,254

		0				Celkem (bez DPH)		4,552,134

						DPH 21%		955,948

		0				0		– 0

		0				0		– 0

						Celkem (včetně DPH)		5,508,082
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Zakazka

		

		Poř.		Kód		Alter. kód RV		Popis		Popis pokračování		MJ		Výměra		Jedn. cena		Cena		Cen. soustava

								S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6										4,546,544

								A.2: Prodejna										4,546,544

								A.2.1: Architektonické a stavebně technické řešení										162,475

								A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace										55,248

								006: Úpravy povrchu										30,463

								0061: Úprava povrchů vnitřní										30,463

		1.		XSS.011				Uzavírací nátěr stropu				m2		170.760		67		11,517		vlastní

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 170,76						170.760

		2.		612135001.ZP				Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm				m2		1.200		177		213		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 1,2						1.200

		3.		612321341.ZP				Omítka štuková vnitřních stěn				m2		11.620		274		3,184		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 11,62						11.620

		4.		612181001.ZP				Sádrová stěrka vnitřních stěn				m2		21.640		164		3,558		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 21,64						21.640

		5.		612181001.ZP1				Stěrka na betonové konstrukce				m2		72.940		164		11,991		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 20,91						20.910

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 22,87						22.870

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 21,84						21.840

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 8,52-1,2						7.320

		6.		XSS.201				POPISOVÁ POLOŽKA_Obklad ze smaltovaného skla				m2								vlastní		REV_02

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 1,2						1.200

								763: Konstrukce montované										19,602

								7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových										19,602

		7.		763111414.ZS		W03		SDK příčka tl 125 mm desky 2xA 12,5, s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm				m2		25.290		775		19,602		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP; 25,29						25.290

								784: Malby										5,182

								784.: Malby										5,182

		8.		784211111.ZP1		M1		Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m				m2		38.450		43		1,656		odvozeno ÚRS

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 17,88						17.880

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 20,57						20.570

		9.		784211111		M02/A, M02/C		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				m2		60.580		43		2,610		ÚRS 2019-I

				Výkaz výměr:				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 21,79						21.790

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 20,7						20.700

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 11,13						11.130

				0				Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 6,96						6.960

		10.		784211065		M02/A, M02/C		Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu				m2		60.580		15		916		ÚRS 2019-I

								A.2.1.06: Prvky										101,544

								A.2.1.6.04: Prodejna - specifikace										101,544

								A.2.1.6.4.01: Prodejna -  podhledové lamely										90,831

		11.		LA01				Horizontální kovové Baffle ze slitiny hliníku v délce 750 - 2450 mm, šířky 30 mm, výšky 150 mm. - Osová vzdálenost mezi jednotlivými Bafflemi je 120 mm. Tloušťka plechu 0,6 mm.Třída reakce na požár: / klasifikace produktu A2-s2, d0 dle EN 13501-1. French VOC Regulation: Class A+. Hmotnost 4,9-7,8 - kg/m2.Výška profilu 60 mm. Další specifikace viz Výpis Prodejna - SPECIFIKACE				m2		65.000		1,397		90,831		vlastní

								A.2.1.6.4.02: Prodejna - ostatní výrobky										10,713

		12.		A.2.1.6.4.02_001				Vliesová tapeta žlutozelená s motivem listu. vyrobená z non-wonen vliesového materiálu s přídavkem - polymerového pojiva s plastickou strukturou povrchu. Tato struktura dává tapetám pružnost a pevnost. / Dodává se v rolích 0,53x10,05m, Další specifikace viz Výpis Prodejna - SPECIFIKACE				m2		46.000		233		10,713		vlastní

								A.2.1.99: Přesun hmot										5,683

								A.2.1.99.01: Přesun hmot										5,683

								A.2.1.99.1.01: Přesun hmot										5,683

		13.		998781201.ZC				Přesun hmot procentní				%		3.500		1,624		5,683		odvozeno ÚRS

								A.2.4: Technika prostředí staveb										4,384,069

								A.2.4.01: Zdravotně technické instalace										138,469

								A.2.4.1.01: Vodovod - vnitřní										57,574

								A.2.4.1.1.01: Potrubí										34,851

		14.		A.2.4.1.1.1_001				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20				m		90.000		276		24,818		vlastní

		15.		A.2.4.1.1.1_002				Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D25				m		30.000		334		10,033		vlastní

								A.2.4.1.1.02: Ochrana potrubí										8,319

		16.		A.2.4.1.1.2_001				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D20				m		80.000		62		4,993		vlastní

		17.		A.2.4.1.1.2_002				tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D25				m		15.000		70		1,048		vlastní

		18.		A.2.4.1.1.2_003				tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D20				m		10.000		81		810		vlastní

		19.		A.2.4.1.1.2_004				tepelná izolace potrubí z MW, tl.20mm, potr. D25				m		15.000		98		1,467		vlastní

								A.2.4.1.1.03: Armatury										3,373

		20.		A.2.4.1.1.3_001				rohový ventil, 1/2"x3/8"				ks		10.000		176		1,761		vlastní

		21.		A.2.4.1.1.3_002				pračkový ventil 1/2"x3/4"				ks		2.000		270		540		vlastní

		22.		A.2.4.1.1.3_003				výtokový kulový kohout s hadicovou přípojkoou, DN 15				ks		1.000		289		289		vlastní

		23.		A.2.4.1.1.3_004				kulový kohout pákový, 1/2"				ks		1.000		211		211		vlastní

		24.		A.2.4.1.1.3_005				kulový kohout pákový, 3/4"				ks		2.000		286		572		vlastní

								A.2.4.1.1.04: Vodoměry										1,435

		25.		A.2.4.1.1.4_001				Podružný vodoměr, 1/2", Qn 1,5				ks		2.000		717		1,435		vlastní

								A.2.4.1.1.98: Ostatní										9,595

		26.		A.2.4.1.1.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce				kpl		1.000		3,354		3,354		vlastní

		27.		A.2.4.1.1.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.000		2,795		2,795		vlastní

		28.		A.2.4.1.1.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.000		1,397		1,397		vlastní

		29.		A.2.4.1.1.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.000		932		932		vlastní

		30.		A.2.4.1.1.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.000		1,118		1,118		vlastní

								A.2.4.1.04: Kanalizace splašková										59,096

								A.2.4.1.4.01: Potrubí										48,029

		31.		A.2.4.1.4.1_001				Potrubí HT připojovací, DN40				m		10.000		216		2,161		vlastní

		32.		A.2.4.1.4.1_002				Potrubí HT připojovací, DN50				m		10.000		237		2,366		vlastní

		33.		A.2.4.1.4.1_003				Potrubí HT připojovací, DN75				m		5.000		310		1,551		vlastní

		34.		A.2.4.1.4.1_004				Potrubí HT připojovací, DN110				m		10.000		758		7,583		vlastní

		35.		A.2.4.1.4.1_005				plastové svařované potrubí, PPR PN16, D40				m		70.000		491		34,367		vlastní

								A.2.4.1.4.02: Ochrana potrubí										5,478

		36.		A.2.4.1.4.2_001				tepelná izolace PE, tl. 13mm, potr. DN32				m		70.000		78		5,478		vlastní

								A.2.4.1.4.98: Ostatní										5,590

		37.		A.2.4.1.4.98_001				Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky				kpl		1.000		1,863		1,863		vlastní

		38.		A.2.4.1.4.98_002				Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení …				kpl		1.000		1,863		1,863		vlastní

		39.		A.2.4.1.4.98_003				Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů				kpl		1.000		932		932		vlastní

		40.		A.2.4.1.4.98_004				Uvedení do provozu, zaškolení obslu				kpl		1.000		466		466		vlastní

		41.		A.2.4.1.4.98_005				Značení potrubí, orientační systém dle popisu TZ				kpl		1.000		466		466		vlastní

								A.2.4.1.05: Zařizovací předměty										17,141

								A.2.4.1.5.01: Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům										661

		42.		A.2.4.1.5.1_001				umyvadlový sifon plastový				ks		1.000		158		158		vlastní

		43.		A.2.4.1.5.1_002				dřezová zápachová uzávěra jednoduchá				ks		3.000		168		503		vlastní

								A.2.4.1.5.02: Předstěnové instalace										6,316

		44.		A.2.4.1.5.2_001				systém pro závěsné WC				ks		1.000		6,316		6,316		vlastní

								A.2.4.1.5.03: Baterie a ostatní - montáž, materiál viz část AST										2,590

		45.		A.2.4.1.5.3_001				umyvadlová baterie, stojánková, páková				ks		1.000		2,590		2,590		vlastní

								A.2.4.1.5.04: Zařizovací předměty - montáž, materiál viz část AST										7,574

		46.		A.2.4.1.5.4_001				klozet keramický, závěsny				ks		1.000		5,040		5,040		vlastní

		47.		A.2.4.1.5.4_002				umyvadlo keramické				ks		1.000		2,534		2,534		vlastní

								A.2.4.1.06: Protipožární prostupy										4,658

								A.2.4.1.6.01: Protipožární prostupy										4,658

		48.		A.2.4.1.6.1_001				provedení protipožárních ucpávek (manžety, tmely, pěny) na rozvodech vody a kanalizace
vč. pož. - izolace vodovodních potrubí (cca 1,50m MW tl. 20mm na každém prostupujícím potrubí)				kpl		1.000		4,658		4,658		vlastní

								A.2.4.03: Vzduchotechnika										198,198

								A.2.4.3.01: Vzduchotechnika										198,198

								A.2.4.3.1.01: Dveřní clona 1.NP - prodejna										53,922

		49.		A.2.4.3.1.1_001				Dveřní clona teplovodní V=5050m3/h, Qt=27kW,  horizontální šířka 1,5m, přiznaná v designovém - provedení, materiál nerez				ks		1.000		46,162		46,162		vlastní

		50.		A.2.4.3.1.1_002				Závěsný materiál				ks		1.000		522		522		vlastní

		51.		A.2.4.3.1.1_003				Nástěnný ovladač, komunikační kabeláž mezi ovladačem a clonou, dotykovým barevný display				ks		1.000		7,239		7,239		vlastní

								A.2.4.3.1.02: Prezentace a výstavy										47,131

		52.		A.2.4.3.1.2_001				Regulační klapka D250, ovládání ruční				ks		2.000		734		1,468		vlastní

		53.		A.2.4.3.1.2_002				Přívodní vyustka 625x75, dvouřadá, vč. regulace R1, na kruhové potrubí				ks		5.000		869		4,346		vlastní

		54.		A.2.4.3.1.2_003				Talířový ventil odvodní D200, vč. zděře, kovové provedení				ks		6.000		179		1,073		vlastní

		55.		A.2.4.3.1.2_004				Odvodní vyustka 625x75, jednořadá, vč. regulace R1, na kruhové potrubí				ks		1.000		810		810		vlastní

		56.		A.2.4.3.1.2_005				Pružná hadice D200				bm		6.000		175		1,051		vlastní

		57.		A.2.4.3.1.2_006				Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek				bm		6.000		354		2,124		vlastní

		58.		A.2.4.3.1.2_007				Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek				bm		35.000		399		13,955		vlastní

		59.		A.2.4.3.1.2_008				Potrubí čtyřhranné - rovné				m2		32.000		587		18,781		vlastní

		60.		A.2.4.3.1.2_009				Potrubí čtyřhranné - tvarovky				m2		6.000		587		3,521		vlastní

								A.2.4.3.1.03: Prezentace a výstavy - zázemí										7,328

		61.		A.2.4.3.1.3_001				Potrubní venditlátor D125, V=120m3/h, dp=100Pa, U=230V				ks		1.000		3,204		3,204		vlastní

		62.		A.2.4.3.1.3_002				Pružná spojka D125				ks		2.000		116		233		vlastní

		63.		A.2.4.3.1.3_003				Tlumič hluku D125, délka 0,5m				ks		1.000		1,069		1,069		vlastní

		64.		A.2.4.3.1.3_004				Zpětná klapka D125				ks		1.000		204		204		vlastní

		65.		A.2.4.3.1.3_005				Talířový ventil odvodní D125, vč. zděře, kovové provedení				ks		3.000		100		299		vlastní

		66.		A.2.4.3.1.3_006				Pružná hadice D125				bm		3.000		124		372		vlastní

		67.		A.2.4.3.1.3_007				Potrubí SPIRO do průměru 125, vč tvarovek				bm		11.000		177		1,947		vlastní

								A.2.4.3.1.04: Chlazení kanceláří - kazetové FCU jednotky										76,589

		68.		A.2.4.3.1.4_001				Chladící kazetová jednotka, 600x600, Qch=3,6kW, voda 6/12C , vč. čerpadla kondenzátu, dodány včetně - výstupu poruchy motoru a výstupu poruchy kondenzátního čerpadýlka/vysoká hladin				ks		4.000		16,613		66,453		vlastní

		69.		A.2.4.3.1.4_002				Dekorační mřížka				ks		4.000		1,165		4,658		vlastní

		70.		A.2.4.3.1.4_003				Komunikační karta pro nadřazený systém MaR				ks		4.000		1,369		5,478		vlastní

								A.2.4.3.1.05: Montážní a těsnící materiál										13,229

		71.		A.2.4.3.1.5_001				Montážní materiál				kg		25.000		140		3,494		vlastní

		72.		A.2.4.3.1.5_002				Tešnící materiál				m2		32.000		47		1,491		vlastní

		73.		A.2.4.3.1.5_003				Spojovací materiál				kg		19.000		140		2,655		vlastní

		74.		A.2.4.3.1.5_004				Výrobní dokumentace				ks		1.000		2,329		2,329		vlastní

		75.		A.2.4.3.1.5_005				Dokumentace skutečného stavu				ks		1.000		3,261		3,261		vlastní

								A.2.4.04: Vytápění a chlazení - část vytápění										3,139

								A.2.4.4.01: Izolace tepelné										3,139

								A.2.4.4.1.01: Potrubí vytápění pod stropem a volně vedené										3,139

		76.		A.2.4.4.1.1_001		713-01		Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny - (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.				bm		10.000		314		3,139		vlastní

								A.2.4.05: Vytápění a chlazení - část chlazení										3,173,486

								A.2.4.4.01: Izolace tepelné										416,363

								A.2.4.4.1.01: Potrubí vytápění pod stropem a volně vedené										416,363

		77.		A.2.4.4.1.2_001		713-02		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		33.000		6,722		221,832		vlastní

		78.		A.2.4.4.1.2_002		713-03		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 38, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		16.000		3,676		58,818		vlastní

		79.		A.2.4.4.1.2_003		713-04		Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 44, tl. 25mm, včetně tvarovek				bm		5.000		1,255		6,276		vlastní

		80.		A.2.4.4.1.2_004		713-05		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35				ks		49.000		145		7,087		vlastní

		81.		A.2.4.4.1.2_005		713-06		upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44				ks		5.000		155		773		vlastní

		82.		A.2.4.4.1.2_006		713-07		Izolační desky parotěsná (µ=min 7000)  tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65				m2		5.000		6,194		30,970		vlastní

		83.		A.2.4.4.1.2_007		713-08		Lepidlo s citlivostí na tlak				kg		1.000		689		689		vlastní

		84.		A.2.4.4.1.2_008		713-09		Čistič pro lepidlo				kus		1.000		377		377		vlastní

		85.		A.2.4.4.1.2_009		713-10		Závěsný systém				kpl		1.000		11,193		11,193		vlastní

		86.		A.2.4.4.1.2_010		713-11		Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení				soubor		1.000		23,770		23,770		vlastní

		87.		A.2.4.4.1.2_011		713-12		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				%		2.500		21,831		54,577		vlastní

								A.2.4.4.02: Rozvod potrubí										19,914

								A.2.4.4.2.01: Potrubí pod stropem- chlazení										7,670

		88.		A.2.4.4.2.1_001		733-01		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů				m		33.000		126		4,171		vlastní

		89.		A.2.4.4.2.1_002		733-02		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů				m		16.000		160		2,566		vlastní

		90.		A.2.4.4.2.1_003		733-03		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů				m		5.000		187		934		vlastní

								A.2.4.4.2.02: Potrubí pod stropem- vytápění										12,243

		91.		A.2.4.4.2.2_001		733-04		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů				m		10.000		187		1,868		vlastní

		92.		A.2.4.4.2.2_002		733-05		Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně)				m		10.000		189		1,886		vlastní

		93.		A.2.4.4.2.2_003		733-06		Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 
bez koncového zapravení				bm		6.000		566		3,396		vlastní

		94.		A.2.4.4.2.2_004		733-07		Hzs - zednické výpomoci, předpoklad 3 hod				kpl		1.000		1,321		1,321		vlastní

		95.		A.2.4.4.2.2_005		733-08		Kompletní montáž rozvodů potrubí				soubor		1.000		1,886		1,886		vlastní

		96.		A.2.4.4.2.2_006		733-09		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m				soubor		1.000		1,886		1,886		vlastní

								A.2.4.4.03: Armatury										95,728

								A.2.4.4.3.01: Armatury										16,372

		97.		A.2.4.4.3.1_001		734-01		Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek				kus		2.000		478		956		vlastní

		98.		A.2.4.4.3.1_002		734-02		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50				kus		2.000		599		1,197		vlastní

		99.		A.2.4.4.3.1_003		734-03		Klapka zpětná závitová DN40				kus		2.000		282		563		vlastní

		100.		A.2.4.4.3.1_004		734-04		Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16				kus		2.000		85		170		vlastní

		101.		A.2.4.4.3.1_005		734-05		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h) + servopohon 24V, 0-10V (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.000		4,147		4,147		vlastní

		102.		A.2.4.4.3.1_006		734-06		Měřič tepla DN15, qp=1,5m3/h, l=110mm, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření - kulových kohoutů, kapilár, pro instalaci				kus		2.000		4,670		9,339		vlastní

								A.2.4.4.3.02: Regulační uzly kanálových jednotek K1.003umístěných na konci větve: (3,6kW)-1ks										16,187

		103.		A.2.4.4.3.2_001		734-07		Redukce varná DN 25/15				kus		2.000		54		108		vlastní

		104.		A.2.4.4.3.2_002		734-08		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		1.000		163		163		vlastní

		105.		A.2.4.4.3.2_003		734-09		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (320-882l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		1.000		4,336		4,336		vlastní

		106.		A.2.4.4.3.2_004		734-10		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN15 (90-450l/h)				kus		1.000		1,358		1,358		vlastní

		107.		A.2.4.4.3.2_005		734-11		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		2.000		756		1,512		vlastní

		108.		A.2.4.4.3.2_006		734-12		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		2.000		85		170		vlastní

		109.		A.2.4.4.3.2_007		734-13		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		2.000		3,773		7,546		vlastní

		110.		A.2.4.4.3.2_008		734-14		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		1.000		994		994		vlastní

								A.2.4.4.3.03: Regulační uzly kazetových jednotek K1k.003: (3,6kW)-3ks										63,168

		111.		A.2.4.4.3.3_001		734-15		Redukce varná DN 25/20				kus		6.000		47		279		vlastní

		112.		A.2.4.4.3.3_002		734-17		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				kus		6.000		163		981		vlastní

		113.		A.2.4.4.3.3_003		734-18		Ventil tlakově nezávislý/regulační do DN20 (320-882l/h) + servopohon 24V, ON/OFF (dod. CHL, mont. - CHL), včetně měření a vypouštění včetně izolačního boxu, prokabelování dodávka MaR, montáž MaR				kus		3.000		4,336		13,009		vlastní

		114.		A.2.4.4.3.3_004		734-20		Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně - protišroubení				kus		6.000		756		4,535		vlastní

		115.		A.2.4.4.3.3_005		734-21		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				kus		6.000		85		509		vlastní

		116.		A.2.4.4.3.3_006		734-22		Zhotovení napojení na páteřní rozvod				kus		6.000		3,773		22,638		vlastní

		117.		A.2.4.4.3.3_007		734-23		Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do - DN12				kus		3.000		994		2,981		vlastní

		118.		A.2.4.4.3.3_008		734-24		Kompletní montáž armatur				soubor		1.000		15,092		15,092		vlastní

		119.		A.2.4.4.3.3_009		734-25		Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m				soubor		1.000		3,144		3,144		vlastní

								A.2.4.4.04: Otopné plochy										339,089

								A.2.4.4.4.01: Podlahové vytápění										335,736

		120.		A.2.4.4.4.1_001		735-01		systémová deska s izolací o tloušťce EPS 30 mm s folií, opatřena nopy ND 30-2, pro potrubí 14-17 mm, - celková výška 52 mm,  zatížitelnost 500 kg/m2				m2		200.000		440		88,036		vlastní

		121.		A.2.4.4.4.1_002		735-02		PE-Xa potrubí 17x2.0, 6 bar, kotouč 240 m				m		1,000.000		42		41,503		vlastní

		122.		A.2.4.4.4.1_003		735-03		obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m				m		100.000		54		5,408		vlastní

		123.		A.2.4.4.4.1_004		735-04		spárový profil 100x10 mm, délka 1,8 m				m		10.000		113		1,132		vlastní

		124.		A.2.4.4.4.1_005		735-05		chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm				ks		60.000		31		1,886		vlastní

		125.		A.2.4.4.4.1_006		735-06		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 3 HK				pár		1.000		2,704		2,704		vlastní

		126.		A.2.4.4.4.1_007		735-07		modulární plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK				pár		1.000		4,716		4,716		vlastní

		127.		A.2.4.4.4.1_008		735-08		základní sada pro modulární plastový rozdělovač				ks		1.000		1,376		1,376		vlastní

		128.		A.2.4.4.4.1_009		735-09		svěrné šroubení PE-Xa 17x2.0-G3/4 Eurokonus				ks		18.000		138		2,490		vlastní

		129.		A.2.4.4.4.1_010		735-10		kulový ventil G1-G1 s těsněním				pár		1.000		566		566		vlastní

		130.		A.2.4.4.4.1_011		735-11		plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm				ks		20.000		34		679		vlastní

		131.		A.2.4.4.4.1_012		735-12		PE fólie 0.2 mm, 60x1.25 m				m2		10.000		226		2,264		vlastní

		132.		A.2.4.4.4.1_013		735-13		skříň rozdělovače, pod omítku UFH3, 850x760x110 mm, bílá				ks		1.000		2,641		2,641		vlastní

		133.		A.2.4.4.4.1_014		735-14		příměs do potěrů (plastifikátor) VD 450				l		35.000		3,144		110,045		vlastní

		134.		A.2.4.4.4.1_015		735-15		termopohon Pro, 24 V, pro plastové rozdělovače				ks		9.000		226		2,037		vlastní

		135.		A.2.4.4.4.1_016		735-16		Regulační stanices elektrnickým čerpadlem 230V včetně regulačního ventilu kvs=1,2 m3/h do rozměru - 218x380 mm, včetně nastavení bypass, včetně uzavíracího ventilu				ks		1.000		16,762		16,762		vlastní

		136.		A.2.4.4.4.1_017		735-17		opěrné pouzdro pro kalibrování trubky  u násuvných spojek				ks		18.000		21		385		vlastní

		137.		A.2.4.4.4.1_018		735-18		Multi press spojka  pro napojení trubek				ks		18.000		453		8,150		vlastní

		138.		A.2.4.4.4.1_019		735-19		ochranná trubka  černá - vlnitá ochranná trubka				bm		20.000		69		1,383		vlastní

		139.		A.2.4.4.4.1_020				diagonální pás pro uchycení potrubí				ks		6.000		38		226		vlastní

		140.		A.2.4.4.4.1_021				oboustranný pás pro spojování desek				m		10.000		60		604		vlastní

		141.		A.2.4.4.4.1_022		735-20		Nastavení průtokoměru				h		12.000		440		5,282		vlastní

		142.		A.2.4.4.4.1_023		735-21		Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m				%		1,200.000		30		35,460		vlastní

								A.2.4.4.4.02: Elektrické přímotopy										3,353

		143.		A.2.4.4.4.2_001		735-16		trubkové přímotopné otopné těleso KLC-E 1220x600 - RAL 9016, včetně příslušenství pro upevnění a - montáže				kus		1.000		1,424		1,424		vlastní

		144.		A.2.4.4.4.2_002		735-17		Elektrický regulátor teploty RE10A				kus		1.000		672		672		vlastní

		145.		A.2.4.4.4.2_003		735-18		Kompletní montáž otopných ploch				soubor		1.000		629		629		vlastní

		146.		A.2.4.4.4.2_004		735-19		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m				soubor		1.000		629		629		vlastní

								A.2.4.4.05: Konstrukce zámečnické										5,974

								A.2.4.4.5.01: Konstrukce zámečnické										5,974

		147.		A.2.4.4.5.1_001		767-01		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené - objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)				kg		5.000		63		314		vlastní

		148.		A.2.4.4.5.1_002		767-02		Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu.				soubor		1.000		2,515		2,515		vlastní

		149.		A.2.4.4.5.1_003		767-03		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m				soubor		1.000		3,144		3,144		vlastní

								A.2.4.4.06: Nátěry										1,188

								A.2.4.4.6.01: Nátěry										1,188

		150.		A.2.4.4.6.1_001		783-01		Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email				m2		0.500		113		57		vlastní

		151.		A.2.4.4.6.1_002		783-02		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email				m		10.000		113		1,132		vlastní

								A.2.4.4.07: Ostatní položky										2,295,230

								A.2.4.4.7.01: Ostatní položky										2,295,230

		152.		A.2.4.4.7.1_001		900-01		Pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů				dny		3.000		1,258		3,773		vlastní

		153.		A.2.4.4.7.1_002		900-02		Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT				soubor		1.000		6,288		6,288		vlastní

		154.		A.2.4.4.7.1_003		900-03		Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních - ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno				ks		1.000		252		252		vlastní

		155.		A.2.4.4.7.1_004		900-04		Vodivé pospojování				soubor		1.000		25,153		25,153		vlastní

		156.		A.2.4.4.7.1_005		900-05		Napuštění a odvzdušnění systému - provozního, předpoklad 3 hod				kpl		1.000		2,641		2,641		vlastní

		157.		A.2.4.4.7.1_006		900-06		Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním). - Předpoklad 4 hod				kpl		1.000		3,521		3,521		vlastní

		158.		A.2.4.4.7.1_007		900-07		Čištění filtrů. Předpoklad 2 hod				kpl		1.000		3,521		3,521		vlastní

		159.		A.2.4.4.7.1_008		900-08		Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů, předpoklad 72 hod				kpl		1.000		62,883		62,883		vlastní

		160.		A.2.4.4.7.1_009		900-09		Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - - v návaznosti na harmonogram stavby, předpoklad 3 hod				kpl		1.000		2,641		2,641		vlastní

		161.		A.2.4.4.7.1_010		900-10		Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů koncových otopných prvků, součástí je měření - vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy, předpoklad 8 hod				kpl		1.000		15,092		15,092		vlastní

		162.		A.2.4.4.7.1_011		900-13		Zpracování provozního řádu				soubor		1.000		18,865		18,865		vlastní

		163.		A.2.4.4.7.1_012		900-14		Montážní a kotvící materiál				kpl		1.000		12,577		12,577		vlastní

		164.		A.2.4.4.7.1_013		900-15		Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, noční práce, provizorní - řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na systém se skrytou vadou, zajištění / dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané.  Součástí položky je dále oprava izolací při - poškození po napojení na stávající potrubní systém.				1,0% zak		1.000		2,138,022		2,138,022		vlastní

								A.2.4.06: Silnoproudá elektrotechnika										636,150

								A.2.4.6.01: Elektroinstalace silnoproud										636,150

								A.2.4.6.1.01: Dodávky										73,447

		165.		A.2.4.6.1.1_001				Rozvaděč (dle výkresové části)  RMS102				kmpl		1.000		73,447		73,447		vlastní

								A.2.4.6.1.02: Osvětlení a zásuvky										494,588

		166.		A.2.4.6.1.2_001				Elektroinstalační krabice pod omítku; KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ				ks		6.000		55		332		vlastní

		167.		A.2.4.6.1.2_002				Elektroinstalační krabice pod omítku; KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ				ks		30.000		45		1,358		vlastní

		168.		A.2.4.6.1.2_003				Svorkovnice krabicová; 273-102 4x1-2,5mm2				ks		15.000		8		121		vlastní

		169.		A.2.4.6.1.2_004				Svorkovnice krabicová; 273-104 3x1-2,5mm2				ks		12.000		6		72		vlastní

		170.		A.2.4.6.1.2_005				Svorkovnice krabicová; 273-112 2x1-2,5mm2				ks		12.000		4		48		vlastní

		171.		A.2.4.6.1.2_006				3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S - - (do hořlavých podkladů A2 až F)				ks		4.000		146		584		vlastní

		172.		A.2.4.6.1.2_007				3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až - - F)				ks		1.000		101		101		vlastní

		173.		A.2.4.6.1.2_008				3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová - - bílá				ks		20.000		20		402		vlastní

		174.		A.2.4.6.1.2_009				3901F-A00120 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / - - ledová bílá				ks		2.000		40		80		vlastní

		175.		A.2.4.6.1.2_010				3901F-A00130 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / - - ledová bílá				ks		2.000		60		121		vlastní

		176.		A.2.4.6.1.2_011				3558E-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá				ks		1.000		35		35		vlastní

		177.		A.2.4.6.1.2_012				3558E-A00653 01 Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá				ks		4.000		30		121		vlastní

		178.		A.2.4.6.1.2_013				3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559				ks		4.000		20		80		vlastní

		179.		A.2.4.6.1.2_014				3916-12223 Doutnavka orientační (univerzální), světlo modré, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559				ks		4.000		25		101		vlastní

		180.		A.2.4.6.1.2_015				5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Time, - - Element; b. bílá / ledová bílá				ks		25.000		111		2,767		vlastní

		181.		A.2.4.6.1.2_016				Podlahová krabice 6x 230V, ochr. proti přepětí, 2x RJ45				ks		1.000		5,534		5,534		vlastní

		182.		A.2.4.6.1.2_017				Kabel silový ,izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně				m		77.660		28		2,188		vlastní

		183.		A.2.4.6.1.2_018				Kabel silový ,izolace PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně				m		121.760		28		3,430		vlastní

		184.		A.2.4.6.1.2_019				Kabel silový ,izolace PVC; CYKY-J 5x1.5 , pevně				m		106.020		34		3,627		vlastní

		185.		A.2.4.6.1.2_020				Kabel silový ,izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně				m		291.960		35		10,281		vlastní

		186.		A.2.4.6.1.2_021				ZSA16 zemnicí svorka na potrubí				ks		32.000		55		1,771		vlastní

		187.		A.2.4.6.1.2_022				Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m				ks		32.000		45		1,449		vlastní

		188.		A.2.4.6.1.2_023				Vodič jednožilový, izolace PVC; CYY 6 , pevně				m		120.000		21		2,535		vlastní

		189.		A.2.4.6.1.2_024				A/ Kolejnicové projektorové LED svítidlo, Materiál svítidla z lakovaného hliníku v černé barvě,				ks		66.000		4,616		304,679		vlastní

		190.		A.2.4.6.1.2_025				B/ Závěsné svítidlo s kovovým černě lakovaným stínidlem. 230V E27 42W				ks		15.000		5,031		75,460		vlastní

		191.		A.2.4.6.1.2_026				C/ Závěsné svítidlo s kovovým černě lakovaným stínidlem. 230V E27 60W				ks		5.000		5,031		25,153		vlastní

		192.		A.2.4.6.1.2_027				Nosná kabelová trasa 200/60mm včetně kotvícího materiálu				m		20.000		382		7,647		vlastní

		193.		A.2.4.6.1.2_028				Kabelová bandáž do suchých prostor FSB-BS				ks		1.000		30,184		30,184		vlastní

		194.		A.2.4.6.1.2_029				Kovová pásková příchytka ve tvaru žebříku s jednoduchým zámkem, šířka 7 mm,				ks		80.000		25		2,012		vlastní

		195.		A.2.4.6.1.2_030				Povrchový instalační systém; 1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá				m		10.000		48		483		vlastní

		196.		A.2.4.6.1.2_031				Povrchový instalační systém; 5325 PŘÍCHYTKA PVC				ks		20.000		5		101		vlastní

		197.		A.2.4.6.1.2_032				Povrchový instalační systém; VRUT				ks		20.000		3		60		vlastní

		198.		A.2.4.6.1.2_033				Povrchový instalační systém; 1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX  25 320N				m		20.000		35		704		vlastní

		199.		A.2.4.6.1.2_034				2031/ 8   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8				ks		80.000		45		3,622		vlastní

		200.		A.2.4.6.1.2_035				2031/15   Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15				ks		50.000		80		4,025		vlastní

		201.		A.2.4.6.1.2_036				Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovaci pasek (vč. pásku)				ks		40.000		30		1,207		vlastní

		202.		A.2.4.6.1.2_037				HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu				ks		30.000		15		453		vlastní

		203.		A.2.4.6.1.2_038				Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel pro krabice 100x100x50 mm				ks		30.000		55		1,660		vlastní

								A.2.4.6.1.03: Nouzové osvětlení										23,845

		204.		A.2.4.6.1.3_001				N1/ Nouzové svítidlo LED s vyšším krytím s piktogramem  Krytí IP65, napájení 24V DC, světelný zdroj - - LED3,2W, příkon 4,3W, Svítidlo je určené pro decentralizovaný bateriový systém 24V				ks		2.000		3,220		6,439		vlastní

		205.		A.2.4.6.1.3_002				N2/ Nouzové svítidlo plochého zapuštěného provedení s výkonou diodou, Integrovaným reflektorem a - - speciální optikou, jako "dvojitá čočka" s asymetrickým rozložením svítivosti . Krytí IP41, napájení / / 24V DC, světelný tok 190lm, příkon 3,8W, napájení 24V DC Svítidlo je určené pro decentralizovaný - - bateriový systém 24V				ks		3.000		2,163		6,490		vlastní

		206.		A.2.4.6.1.3_003				Krabice s požární odolností; KSK 100 PO10J				ks		5.000		654		3,270		vlastní

		207.		A.2.4.6.1.3_004				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene,barva pláště oranžová, třída reakce n aoheň - B2 - - ca, s1, d0; 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně				m		29.140		50		1,466		vlastní

		208.		A.2.4.6.1.3_005				Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene,barva pláště oranžová, třída reakce n aoheň - B2 - - ca, s1, d0; 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně				m		82.000		54		4,455		vlastní

		209.		A.2.4.6.1.3_006				Příchytka + vrut(kotva)				ks		49.000		35		1,726		vlastní

								A.2.4.6.1.04: Ostatní										44,270

		210.		A.2.4.6.1.4_001				Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, předpoklad 16 hod				kmpl		1.000		10,061		10,061		vlastní

		211.		A.2.4.6.1.4_002				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kmpl		1.000		5,031		5,031		vlastní

		212.		A.2.4.6.1.4_003				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kmpl		1.000		8,049		8,049		vlastní

		213.		A.2.4.6.1.4_004				Montáž a práce spojené s instalací rozváděčů				kmpl		1.000		4,025		4,025		vlastní

		214.		A.2.4.6.1.4_005				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kmpl		1.000		10,061		10,061		vlastní

		215.		A.2.4.6.1.4_006				Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách, předpoklad 4 hod				kmpl		1.000		2,012		2,012		vlastní

		216.		A.2.4.6.1.4_007				Koordinace postupu prací s ostatními profesemi, předpoklad 2 hod				kmpl		1.000		1,006		1,006		vlastní

		217.		A.2.4.6.1.4_008				Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, předpoklad 12 hod				kmpl		1.000		4,025		4,025		vlastní

								A.2.4.07: Slaboproudá elektrotechnika										86,373

								A.2.4.7.01: Strukturovaná kabeláž										55,388

								A.2.4.7.1.01: RACK 4:										6,816

		218.		A.2.4.7.1.1_001				Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A pro PC/TLF (komplet)				ks		8.000		487		3,895		vlastní

		219.		A.2.4.7.1.1_002				Datová zásuvka 2x RJ45 STP, Cat.6A pro Wi-Fi (komplet)				ks		2.000		487		974		vlastní

		220.		A.2.4.7.1.1_003				Datová zásuvka 2x RJ45 STP Cat.6A pro CCTV (komplet)				ks		4.000		487		1,947		vlastní

								A.2.4.7.1.02: Rozvody										41,755

		221.		A.2.4.7.1.2_001				Kabel STP 4p.cat.6A LSOH				m		1,690.000		22		36,526		vlastní

		222.		A.2.4.7.1.2_002				Trubka PVC pr. 20 mm p.o.				m		60.000		19		1,163		vlastní

		223.		A.2.4.7.1.2_003				Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, pr.40				m		6.000		35		211		vlastní

		224.		A.2.4.7.1.2_004				Lišta vkládací, plastová 40x20, vč. příslušenství a kotvícího materiálu				m		15.000		57		857		vlastní

		225.		A.2.4.7.1.2_005				Skupinový kabelový držák, vč. kotvení (OBO Grip 8,15,30)				ks		30.000		34		1,017		vlastní

		226.		A.2.4.7.1.2_006				Kabelová příchytka s vázacím páskem				ks		80.000		15		1,163		vlastní

		227.		A.2.4.7.1.2_007				Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice				ks		10.000		54		545		vlastní

		228.		A.2.4.7.1.2_008				Krabice přístrojová, povrchová				ks		4.000		69		274		vlastní

								A.2.4.7.1.03: Ostatní										6,817

		229.		A.2.4.7.1.3_001				Měření a kontrola met.vedení				ks		28.000		61		1,696		vlastní

		230.		A.2.4.7.1.3_002				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby, - - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.000		1,457		1,457		vlastní

		231.		A.2.4.7.1.3_003				Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)				kpl		1.000		1,272		1,272		vlastní

		232.		A.2.4.7.1.3_004				Montáž a práce spojené s instalací rozvaděčů				kpl		1.000		848		848		vlastní

		233.		A.2.4.7.1.3_005				Požární ucpávky mezi požárními úseky				kpl		1.000		1,545		1,545		vlastní

								A.2.4.7.02: Uzavřený televizní okruh										30,984

								A.2.4.7.2.01: Technologie										25,449

		234.		A.2.4.7.2.1_001				Vnitřní kamera, 2 Mpx dome IP, varifocal objektiv 3-9mm, režim den/noc, komprese H.264 - - vícestreamový přenos dat s možností volby kvality pro každý, WDR/HDR, PoE, zabudovaný infra přísvit				ks		2.000		9,977		19,954		vlastní

		235.		A.2.4.7.2.1_002				Licence pro 1 kameru/web server stávajícího VDG Sense				ks		2.000		2,655		5,309		vlastní

		236.		A.2.4.7.2.1_003				Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0.5m, šedá (připojení kamery do zásuvky)				ks		2.000		93		186		vlastní

								A.2.4.7.2.02: Ostatní										5,535

		237.		A.2.4.7.2.2_001				Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)				kpl		1.000		509		509		vlastní

		238.		A.2.4.7.2.2_002				SW a HW práce na stávajícím zařízení				kpl		1.000		3,452		3,452		vlastní

		239.		A.2.4.7.2.2_003				Dokumentace skutečného provedení				kpl		1.000		1,574		1,574		vlastní

								A.2.4.99: Přesun hmot										148,254

								A.2.4.99.01: Přesun hmot										148,254

								A.2.4.99.1.01: Přesun hmot										148,254

		240.		998795203.ZC				Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 24 m				%		3.500		42,358		148,254		odvozeno ÚRS
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Zakazka_REV_02

		

		Poř.		Kód		Uživ. kód		Alter. kód RV		Popis		Popis pokračování		MJ		Výměra		Jedn. cena		Cena		Cen. soustava

										S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6										5,590

										A.2: Prodejna										5,590

										A.2.1: Architektonické a stavebně technické řešení										5,590

										A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace										5,590

										006: Úpravy povrchu										5,590

										0061: Úprava povrchů vnitřní										5,590

		6.		XSS.201		REV_02				Smaltované sklo o tl.6mm v odstínu RAL, odpovídající barvě stěny. Provedení v jednom kuse beze spár - rozměr cca 2400x550mm, celoplošně lepeno na stěnu.				m2		1.200		4,658		5,590		vlastní

				Výkaz výměr:						Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.08a; 1,2						1.200
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