
 

Oprava obsazeného bytu č.3, Volgogradská 84
 

VZ č. 2/2020

  
 

odběratel: Příjemce:
 

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih
 

Prokešovo náměstí 1803/8 Horní791/3
 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 

 

Zhotovitel:
 

Sídlo
 

IČ zhotovitele
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Předmět zakázky:

Část obce Ostrava-Zábřeh

Ulice, č. pop./č. or. Volgogradská 84/2415

Číslo bytu 3

Velikost bytu 1+2

Technik

“. k 'd C Ik

por ov popis MJ Množství ena ce em Upřesnění

c. polozky (CZK)

1 3.26 vymena baterle umyvadlove stOJankove ks 1’00 1 500,00

pakove

2 3.31 výměna baterie sprchové nástěnné R100 ks 1,00 1 500,00 včetně příslušenství

3 3.77 výměna přechodových lišt — délka 60 cm ks 1,00 350,00 do koupelny

4 3.118 výměna větracích mřížek ks 1,00 350,00 koupelna

demontáž a zpětná montáž zařizovacích , „ „

5 3.123 v , „ . , soubor 1,00 1000,00 umyvadla, vcetne skrinky

predmetu, VIZ poznamka

6 3.178 podbetonovanlvsprcho'veho' koutu max v. m2 1’20 1 920,00

150 mm, vytvorenl spadove vrstvy

pro instalaci do niky, š.150 cm,4

dílná, posuvná s průchodem 60

7 3.179 dodanl a montaz sprchove zasteny, VIZ ks 1,00 7 50000 cm, tl.bezpecnostního skla 6 mm,

poznamka magnetlcke tesnenl, napr.

sprchové dveře SIGMA 150, SG

1415 GELCO

dodání a montáž žlabu sprchového koutu se

8 3.180 zápachovou uzávěrkou, šířka koutu viz. ks 1,00 2 200,00 60 cm, nápř.AP28-650M Simple

poznámka

9 3.181 dodánlváwmontáz rostu zlabu sprchoveho ks 1’00 1 50000 60 cm

koutu, s|rka koutu VIZ. poznamka

10 5.7 malba voděodolnou barvou — bytové jádro m2 2,50 337,50 strop koupelna

11 6.8 vybourání keramického obkladu m2 15,00 3 150,00 koupelna

12 6.14 vybouránídlažby m2 1,50 375,00 koupelna

13 6.23 zhotovení nového podhledu m2 2,50 2 125,00 koupelna

14 6.34 provedenl keramickehoobkládu, vcetne , m2 15,00 19 500,00

upravy podkladu, hydrmzolace, vodotěsná

provedení keramické dlažby, včetně úpravy

15 6.35 podkladu, hydroizolace, vodotěsná těsnící m2 3,00 5 250,00

páska

zhotovení samostatného přívodu SV 5

16 8.30 pračkovým ventilem pro AP pod omítkou soubor 1,00 1 500,00 v koupelně  včetně zednických prací, viz. poznámka        



 

 

 

     
 

  

zhotovení samostatného odpadu pro AP pod

17 8.31 omítkou včetně zednických prací, viz. soubor 1,00 500,00 v koupelně

poznámka

18 8.37 úprava odpadu pro sprchový kout soubor 1,00 2 500,00

19 8.38 úprava vodoinstalace pro sprchový kout soubor 1,00 1 500,00

20 11.30 celkový úklid po opravách 0+1 1,00 l 800,00 předsíň

Cena celkem bez DPH 56 357,50  

 

Poznámky
 

Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami

 

Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů“ bude do

celkové ceny díla započtena pevnou max.|imitní cenou 10 000,- Kč.

 

Hodinovou sazbu, která se vzahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi

nebo kontrole e|. spotřebičů, uved'te v max. sazbě 300,— Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou

"Poznámky".

 

  
Dodatečně práce: pokud se během pracívyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a

s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi

volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět

dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH,

tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e—mail technika. Po případném schválení

dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.   

 


