
Cenová rozvaha k rekonstrukci Plynu, ÚT a TÚV. 

 

Od: Fi. Prok-In. 

 František Procházka    

 Živcových 396 Praha 5. 

 Mob: 607 081 091    mail. Newprok-gmail.com   Ič. 49256327 

 

Pro: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. 

        Akademie věd České republiky 

        Národní 18, 116 00    Praha 1. – Nové Město  ČR. 

Dle požadavků Investora pro samostatný topný a teplovodní okruh 

v nebytových prostorech Národní 18. 

Investor požaduje v nebitových prostorech instalaci nového 

závěsného plynového kombinovaného kotle pro samostatný okruh 

topného potrubí a samostatný okruh Teplé vody s cirkulací a nového 

přívodu Plynového potrubí pro kotel a kuchyňské plotny s výpočty 

větší dimenze pro dostatečný odběr plynu. 

 

Návrh kotle – Prothrm Panther Condes 25 KKO – A B60ZB ceníková 

cena … 62 640,- jeho instalace a kompletace celkem … 10 750,- 

Dále radiátor 2x Radik Corádo 21/3140 ceníková                                 

cena … 4 450 = 8900,- 

Topný okruh bude zásobovat v 1.NP. šest radiátorů ( čtyři stávající a 

dva dokoupené ) okruh bude zhotoven z pájecí Cu. v dimenzích 

22,18,15. s příslušnými tvarovkami v celkové materiálové hodnotě … 

26 720,- instalace potrubí pro šest Radiátorů celkem … 22 200,- 

Kompletace a instalace Radiátorů celkem … 5 000,- 



Celková cena bez DPH za ÚT … 136 210,- 

 

Teplá voda s cirkulací a studená voda . 

Teplá voda s cirkulací bude vedena od a do zásobníku Prothem se 

stávajícím cirkulačním čerpadlem a propojením na stávající PPr. 

Potrubí s menšími úpravami a prodloužením v určitých úsecích pro 

nové zařizovací předměty. Předpokládaná cena za PPr. Potrubí a 

tvarovky TÚV celkem … 14 500,- Instalační práce celkem za TÚV  

… 15 800,-  ( sekací a bourací práce jsou započítané ) 

Celková částka  za TÚV cca bez DPH … 30 300,- 

 

Plynový rozvod bude zhotoven v Cu.Press. 28,22.od plynoměru přes 

knihový sklad v 1.PP. do kuchyně pro dva hořáky s rozdělením pro 

třetí hořák v 1.NP.a s rozdělením pro závěsný kotel cca 32m. 

Potrubí, tvarovky, plynové ventily, propojovací hadice a příchytky 

s průchodkami celkem … 25 500,- práce s press. strojem 15 500,- 

Revizní zpráva … 2 800,-  

Celková částka za Plynový rozvod bez DPH … 43800,- 

 

Kompletace zařizovacích předmětů celkem bez DPH … 6 000,- 

Doprava a nákup matriálu celkem bez DPH … 6 750,- 

Vysekání instalačních rýh pro topné potrubí …13 500,- 

 

Časový předpoklad instalačních prací a kompletace dle připravenosti 

stavby a včasné zaslání materiálové zálohy cca .14 pracovních dní. 



Záruka na provedené instalační práce naší Firmou Prok-In. Je v trvání 

60 měsíců od proplacené konečné Fakturace. 

Záloha na materiál a dopravu ve výši 70-ti% z celkové Kalkulace a 

doplatek 30-ti% k celkové Fakturaci na pracovní účet :    

                                                                                      xxxxxxxxxxxxxx 

Instalační a kompletační práce s dopravou celkem bez DPH … 98 300,- 

Předpokládaná spotřeba materiálů celkem                             …138 260,- 

Cenová rozvaha celkem … 236 560,-  

 

 

Sleva na celkovou kalkulaci 10% - 23 650,- 

 

Celková cena bez DPH po slevě … 212 910,- 

 

Záloha 70% z celkové kalkulace … 149 037,- 

 

Doplatek 30% z celkové kalkulace …  63 873,- 

 

 

Podpis a razítko Investora:                                   Podpis a razítko prováděcí Firmy : 

 

………………………………………………                           ………………………………………………….. 


