
 

íslo smlouvy objednatele: 128/2020 
íslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA 0 DÍLO 

uzav~ená podle § 2586 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, v platném zn~ní, (dále jen 
„ob~anský zákoník') na základ~~ výsledku zadávacího ~ízení podle § 31 zákona ~. 134/2016 Sb., 

o zadávání ve~ejných zakázek, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen "smlouva") 

~lánek I. 
Smluvní strany 

Ministerstvo vnitra 
Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
MV—  G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihrádka 69, 
148 01, Praha 414 
00007064 
neplátce 
~NB Praha 1 
8908-881/0710 
plk. Mgr. Martinem Ku~erou,  MBA  
~editelem odboru PSM,  MV—  G~~ HZS ~R 

~eská republika — 
Sídlo: 
Kontaktní adresa: 

I~O: 
DI~: 
Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu: 
Zastoupená: 

Telefon: 
Fax: 
Kontaktní osoba  za  MV—  G~~ HZS ~R: 
E-mail:  
Kontaktní osoba za SOZ HZS ~R:  
E-mail:  
Tel: 
(dále jen „objednatel") 

a  

David Kneifel 
Sídlo 
I~O: 
DI~: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu:  
E-mail:  
Telefon:  

Chrast~šov 58, 763 12 Vizovice 
75629054 

zapsaná v Živnostenském ú~adu ~. j. VI-V/15/03-F, ev.~. 370507-5472 

(dále jen „zhotovitel"). 

~lánek II. 
P~edm~t smlouvy 

1 P~edm~tem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a p~edat ~ádn~, v~as a ve 
sjednané kvalit~~ dílo specifikované v ~l. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo"). 
P~edm~tem smlouvy je rovn~ž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za ~ádn~~ a v~as 
zhotovené a p~edané dílo sjednanou cenu. 



2. P~edm~tem smlouvy je rekonstrukce kotelny a likvidace komínu budovy ~. 2 
v areálu SOZ HZS ~R - sklad Vizovice dle projektové dokumentace zpracované 
firmou KOM PAKTA  INVEST  a.s., Tovární 2917/5a, 750 02 P~erov, I~O 25329120. 
Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ~SN,  EN,  
ISO a dalšími souvisejícími p~edpisy: 

a. Za p~edm~t pin~ní podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem 
opat~ené v~ci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah p~edm~tu pin~ní je 
stanoven cenovou nabídkou, která je p~ílohou této smlouvy. 

b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky p~i 
respektování p~íslušných technických norem a obecn~~ závazných právních, 
bezpe~nostních a požárních p~edpis~. 

c. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Podkladem pro uzav~ení této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 08. 2020, 
která byla na základ~~ zadávacího ~ízení pod názvem „SOZ HZS ~R sklad Vizovice - 
rekonstrukce kotelny a likvidace komínu budovy ~. 2" zve~ejn~no pod ~j. MV-
116670/PO-PSM-2020 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým ~íslem 
NO06/20N00019660). 

~lánek III 
Zp~sob a termín zhotovení díla, p~edání díla 

1. Zhotovitel je p~i zhotovení díla povinen postupovat s odbornou pé~í, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, p~i~emž je p~i své ~innosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V p~ípad~~ 
nevhodných pokyn~~ objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost t~chto pokyn~~ 
objednatele písemn~~ upozornit, v opa~ném p~ípad~~ nese zhotovitel zejména 
odpov~dnost za vady a za škodu, které v d~sledku nevhodných pokyn~~ objednatele 
objednateli nebo zhotoviteli nebo t~etím osobám vznikly. 

2. Výsledek ~innosti, jenž je p~edm~tem díla nebo jeho ~ásti dle této smlouvy, není 
zhotovitel oprávn~n poskytnout t~etím osobám ve smyslu právního ~ádu ~eské 
republiky. 

3. Termíny zahájení, zhotovení a p~edání ~ádn~~ zhotoveného díla jsou: 

termín zahájení dnem nabytí ú~innosti této smlouvy 

termín dokon~ení nejpozd~ji do 30. listopadu 2020 

4. Zp~sob pin~ní díla: 

4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pov~~ená osoba objednatele pracovník 
SOZ HZS ~R —

4.2. Zhotovitel spiní svoji povinnost provést dílo v rozsahu ~l. II. smlouvy jeho ~ádným 
ukon~ením a p~edáním p~edm~tu díla objednateli v míst~~ jeho provád~ní. 

4.3. Objednatel je oprávn~n pr~b~žn~~ kontrolovat provád~ní díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 ob~anského zákoníku v platném zn~ní. 

4.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli p~ed zahájením prací: 

- možnost odb~ru elektrické energie, 

možnost odb~ru vody, 

další okolnosti budou up~esn~ny zápisem ve stavebním deníku p~i p~evzetí 
staveništ~. 

2 



4.5. Za~ízení staveništ~~ (dále jen  „ZS")  si zabezpe~uje zhotovitel. Cena za zhotovení 
díla a úpravy stávajících za~ízení pro ú~ely  ZS  jsou sou~ástí smluvní ceny podle 
~l. V. odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži  ZS  je majetkem zhotovitele. 

4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat ~istotu a po~ádek, neodkladn~~ 
odstranit na své náklady odpady a ne~istoty vzniklé provád~ním prací. Po 
skon~ení prací zhotovitel staveništ~~ vyklidí a do 7 dn~~ po dokon~ení díla je 
protokolárn~~ p~edá objednateli. 

4.7. Po uplynutí lh~ty podle ~l.  Ill.  odst. 3. smlouvy m~že zhotovitel po dohod~~ 
ponechat na staveništi jen stroje a za~ízení, pop~. materiál, pot~ebné k odstran~ní 
vad a nedod~lk~~ specifikovaných p~edávacím protokolem o p~edání a p~evzetí 
díla. Po jejich odstran~ní je zhotovitel povinen staveništ~~ neprodlen~~ vyklidit 
a protokolárn~~ p~edat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv p~ekážek. 

4.8. Objednatel nemá v~domost o tom, že v prostoru staveništ~~ se nacházejí jiná 
vedení a za~ízení /v~.podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v p~edané situaci 
v rámci p~edání staveništ~. 

4.9. Zhotovitel v pine mí~e odpovídá za bezpe~nost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveništ~~ v souladu s platnou legislativou. 

4.10. Technické specifikace: 

a) Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu vým~r. 
Realizace p~edm~tu provád~ného díla bude v souladu s ~eskými technickými 
normami § 4 zákona ~. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o zm~n~~ a dopin~ní n~kterých zákon~, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

b) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ~SN, 
vyhláškami a zákony  Ceske  republiky v~etn~~ p~edpis~~ zajiš~ujících bezpe~nost 
a ochranu zdraví p~i práci a dodržování protipožárních opat~ení. P~i realizaci budou 
použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené p~íslušnými certifikáty a doklady 
o shod~. 

c) Zhotovitel je dle zákona 6.185/2001 Sb., o odpadech ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~, p~vodce veškerých odpad~~ vzniklých p~i realizaci stavebních 
a montážních prací, tudíž zodpovídá za spin~ní povinností plynoucích z toho 
zákona. 

5. P~edání a p~evzetí díla 

5.1 Místem provedení a p~edání díla je kontaktní adresa objednatele: Sklad Vizovice, 
Chrast~šovská ~.p. 860, 763 12 Vizovice. 

5.2 0 p~edání a p~evzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o p~edání a p~evzetí 
dila (dále jen „protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán ob~ma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení 
protokolu. 

5.3. Zhotovitel p~edloží k p~ejímacímu ~ízení: 

• zápisy a osv~d~ení o všech p~edepsaných zkouškách a použitých materiálech, 

• všechny pot~ebné atesty, 

• stavební deník 

• revizní zprávy 

• p~ípadn~~ další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním ú~adem , 

• dokumentaci skute~ného provedení ve 2 listinných vyhotoveních, rovn~ž v  el.  
form~~ na CD/DVD nosi~i ve formátu  DWG  a PDF. 

5.4. Zhotovitel p~edloží ~estné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle 
zákona ~. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (a dalších 
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p~edpis~, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly p~edány oprávn~né osob~~ dle § 4 
odst. 1 písm. y) zákona ~~ 185/2001 Sb. ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ o odpadech, 
kopie vážních lístk~~ o odvozu odpad~. 

5.5. Pokud p~edm~tné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokon~ené a neschopné k p~evzetí. 

5.6. Dílo bude po dokon~ení objednateli p~edáno jako celek, avšak p~i dodržení termínu 
dle ~l. III odst. 3. 

5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalit~~ a term ínu. 

5.8 Zhotovitel oznámí objednateli minimáln~~ 5 pracovních dn~~ p~ed platným termínem 
pin~ní, termín p~edání a p~evzetí díla. 0 p~edání a p~evzetí díla sepíší smluvní 
strany p~edávací protokol. 

5.9 Vady a nedod~lky, vážn~~ omezující ~ádné užívání díla, shledané objednatelem p~i 
p~edání dila a zapsané do protokolu, jsou d~vodem pro nep~evzetí díla. Je-li 
prodlení odstran~ní t~chto vad a nedod~lk~~ delší než 10 dn~, je objednatel 
oprávn~n od smlouvy odstoupit, dílo dokon~it jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finan~ní náklady ode~íst od ceny díla. 

Vady a nedod~lky, které podstatn~~ nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel 
povinen odstranit podle protokolu o p~edání a p~evzetí dila, revizních zpráv nebo 
kolauda~ního rozhodnutí v p~edem dohodnutém termínu. 

6. Objednatel je oprávn~n odmítnout p~evzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno ~ádn~~ 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalit~, p~i~emž v takovém p~ípad~~ 
objednatel d~vody odmítnutí p~evzetí díla písemn~~ zhotoviteli sd~lí, a to nejpozd~ji do 
p~ti (5) pracovních dn~~ od p~vodního termínu p~edání díla. Na následné p~edání dila 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto ~lánku. 

7. Zhotovitel odpovídá za ocen~ní celého p~edm~tu pin~ní zakázky v rozsahu a ~len~ní 
uvedeném v položkovém výkazu vým~r p~i dodržení zapracované technické 
specifikace a standard~. 

8. Vícepráce a mén~práce 

8.1. Pokud v pr~b~hu realizace objednatel dopiní p~edm~t provád~ného díla z d~vodu 
jeho funk~nosti a dále v p~ípad~, že v p~edloženém výkazu vým~r budou opomenuty 
stavební položky, jejichž neprovedení by m~lo zásadní vliv na kone~né dokon~ení 
dila, musí být tyto zm~ny ~ešeny dle zákona ~. 134/2016 Sb., o zadávání ve~ejných 
zakázek, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

8.2. Pokud se p~i realizaci díla dohodne, že n~které práce nebude nutno provád~t 
v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu t~chto mén~prací snížena cena díla 
a neprovedené práce ~i dodávky nebude zhotovitel fakturovat. 

8.3. P~ípadné vícepráce nebo mén~práce, které mohou vzniknout v pr~b~hu realizace 
na základ~~ nep~edvídatelných skute~ností, budou ~ešeny po odsouhlasení 
objednatelem výhradn~~ formou vzestupn~~ o~íslovaných dodatk~~ k této smlouv~, 
které budou její nedílnou sou~ástí. 

~lánek IV. 
Vlastnické právo k zhotovované v~ci a nebezpe~í škody na ní 

1. V souladu s ustanovením § 2599 a násl. ob~anského zákoníku v platném zn~ní 
a právního ~ádu ~eské republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak 
nebezpe~í škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho 
p~edání. 
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~lánek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo ~ádn~~ zhotovené a p~edané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

Cena celkem bez DPH 1 574 799,00 K~~ 
DPH (21%) 330 708,00 K~~ 
Cena celkem v~. DPH 1 905 507,00 K~~ 

(slovy: jedenmiliondev~tsetp~ttisícp~tsetsedm korun~eských) 

2. V p~ípad~~ zm~ny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními 
p~edpisy. 

3. Tato sjednaná cena díla je kone~ná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady 
vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a p~edáním díla. 

4. Cena díla bude zaplacena na základ~~ faktury za uplynulý m~síc vystavené 
zhotovitelem po ~ádném zhotovení a p~edání provedených prací a jejich p~evzetí 
objednatelem. Faktura (da~ový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti stanovené právními p~edpisy, eviden~ní ~íslo smlouvy a dále vy~íslení 
zvláš~~ ceny dila bez DPH, zvláš~~ DPH a celkovou cenu díla v~etn~~ DPH. Faktura, jejíž 
sou~ástí bude soupis provedených prací, bude p~ed odesláním k proplacení 
odsouhlasena osobou provád~jící technický dozor investora a oprávn~ným 
pracovníkem  MV  - G~~ HZS ~R, SOZ HZS ~R Olomouc. Záv~re~ná faktura ve výši 
minimáln~~ 10 °A z celkové ceny p~edm~tu díla bude vystavena a uhrazena až po 
p~evzetí díla bez vad a nedod~lk~. 

5. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základ~~ zjiš~ovacího protokolu (soupisu 
provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí 
objednatel do 3 pracovních dn~~ a na jejich základ~~ vystaví zhotovitel da~ový doklad, 
jehož nedílnou sou~ástí musí být tento zjiš~ovací protokol. Výši fakturace s vazbou na 
množství provedené práce odsouhlasí technický dozor investora ur~ený objednatelem. 

6. Smluvní strany se dohodly na lh~t~~ splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) 
kalendá~ních dn~~ ode dne doru~ení faktury objednateli na kontaktní adresu 
objednatele. V p~ípad~~ pochybností se má za to, že dnem doru~ení se rozumí t~etí den 
ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované ceny díla z bankovního ú~tu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok 
na odstran~ní vady díla ve lh~t~~ splatnosti faktury, není objednatel povinen až do 
odstran~ní vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstran~ní vady díla za~ne b~žet 
nová lh~ta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendá~ních dn~. 

7. Fakturace po spin~ní požadovaných podmínek dodávky se bude uskute~~ovat na 
adresu:  

MV  - G~~ HZS ~R pošt.p~ihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 

na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 

~R - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupené — kontaktní adresa:  

MV—  G~~ HZS ~R 
Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414 

K originálu faktury budou p~iloženy dv~~ kopie faktur s odsouhlasením provedených 
prací objednatelem formou zjiš~ovacího protokolu. 
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8. Objednatel je oprávn~n p~ed uplynutím lh~ty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto 
údaje uvedeny chybn~. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nov~~ vyhotovit. V takovém p~ípad~~ není objednatel v prodlení se zaplacením 
ceny díla. Okamžikem doru~ení náležit~~ dopin~né ~i opravené faktury za~ne b~žet 
nová lh~ta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendá~ních dn~. 

~lánek VI. 
Kontrola provád~ní díla 

1. Kontrola pr~b~hu prací na díle bude vykonávána dle pot~eb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje p~edkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o pr~b~hu 
a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozd~ji do p~ti (5) pracovních dn~~ od 
doru~ení žádosti objednatele, která m~že být u~in~na a doru~ena i prost~ednictvím e-
mailu nebo faxu. 

~lánek VII. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že p~i vypracování díla neporuší práva t~etích osob, která t~mto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv pr~myslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou 
v d~sledku uplatn~ní práv t~etích osob v~~i objednateli v souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele dle p~edchozí v~ty. 

~lánek VIII. 
Povinnost ml~enlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke t~etím osobám ml~enlivost 
o informacích, které p~i pin~ní této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli ~i 
jeho zam~stnancích a spolupracovnících a nesmí je zp~ístupnit bez písemného 
souhlasu objednatele žádné t~etí osob~~ ani je použít v rozporu s ú~elem této smlouvy, 
ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou ve~ejn~~ p~ístupné, nebo 

b) o p~ípad, kdy je zp~ístupn~ní informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávn~ného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností ml~enlivosti podle tohoto ~lánku odst. 1. 
smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle 
této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti ml~enlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost ml~enlivosti trvá i po skon~ení ú~innosti této smlouvy. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prost~ednictvím osob 
oprávn~ných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, pop~. jimi pov~~ených 
pracovník~. 

~lánek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V p~ípad~~ nedodržení termínu zhotovení, nep~edání ~ádn~~ zhotoveného díla podle 
~l. III. smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v p~ípad~~ nep~evzetí díla ze strany 
objednatele z d~vod~~ vad díla anebo v p~ípad~~ prodlení zhotovitele s odstran~ním vad 
díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla za každý i zapo~atý kalendá~ní den prodlení. 
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2. V p~ípad~~ prodlení objednatele s úhradou da~ového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávn~n ú~tovat úrok z prodlení za spin~ní podmínky podle § 1968 ve výši podle 
§ 1970 ob~anského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 
(~trnácti) kalendá~ních dn~~ ode dne jejich uplatn~ní. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do ~trnácti (14) kalendá~ních dn~~ ode 
dne jejího uplatn~ní. 

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dot~en nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodn~ní v piném rozsahu ani povinnost zhotovitele ~ádn~~ 
dokon~it dílo. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a p~edáním ~ádn~~ zhotoveného díla o více než 
sedm (7) kalendá~ních dn~; 

b) neodstran~ní vad díla ve lh~t~~ stanovené podle ~l. III. smlouvy; 

c) nepravdivé nebo zavád~jící prohlášení zhotovitele podle ~l. VII. smlouvy; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ~l. VII. nebo ~l. VIII. smlouvy; 

e) nezapracování p~ipomínek objednatele do díla; 

f) postup zhotovitele p~i zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 

6. Objednatel je dále oprávn~n od této smlouvy odstoupit v p~ípad~, že: 

a) v~~i majetku zhotovitele probíhá insolven~ní ~ízení, v n~mž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní p~edpisy umož~ují; 

b) insolven~ní návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
neposta~uje k úhrad~~ náklad~~ insolven~ního ~ízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

7. Zhotovitel je oprávn~n od smlouvy odstoupit v p~ípad~, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých pen~žitých závazk~~ vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendá~ních dní. 

8. Objednatel je oprávn~n vypov~d~t tuto smlouvu kdykoliv s t~iceti denní (30) výpov~dní 
lh~tou, která po~íná b~žet prvním dnem následujícím po doru~ení výpov~di. V takovém 
p~ípad~~ je zhotovitel povinen u~init již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážn~~ ohroženy. 

9. Ú~inky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doru~ení písemného 
projevu v~le odstoupit od této smlouvy druhé smluvní stran~. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti 
ml~enlivosti. 

~lánek X. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ru~í za kvalitu jím provád~ných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 
šedesáti (60) m~síc~~ od data p~edání objednateli za podmínek uvedených v záru~ní 
listin~. V záru~ní listin~~ je nutné uvést výrobky a materiály vylou~ené ze záruky, resp. 
s kratší záru~ní lh~tou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky 
a materiály, jejichž nedodržení vylu~uje odpov~dnost za výskyt vady v záru~ní lh~t~). 

2. Reklamace vad musí být provedena písemn~. 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lh~t~~ dvaceti (20) dní od 
doru~ení reklamace objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v p~ípad~~ prodlení s vy~ízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 K~~ (p~tsetkorun~eských), a to za každý p~ípad a za každý 
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kalendá~ní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do ~trnácti (14) 
kalendá~ních dn~~ ode dne jejího uplatn~ní. 

5. Reklamace jsou ze strany objednatele ~ešeny pov~~eným pracovníkem, viz ~l.  Ill,  
odst. 4.1. 

~lánek Xl. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávn~n provád~t zm~ny ve složení realiza~ního týmu, který poskytuje 
objednateli služby na základ~~ této smlouvy, pouze s p~edchozím souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést zm~nu ~lena realiza~ního týmu na základ~~ 
od~vodn~ného požadavku objednatele, a to bez zbyte~ného odkladu po uplatn~ní 
tohoto požadavku u zhotovitele. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbyte~ného odkladu oznámit druhé smluvní stran~~ 
zm~nu identifika~ních údaj~~ v ~l. L smlouvy. 

3. Zhotovitel není bez p~edchozího písemného souhlasu objednatele oprávn~n postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na t~etí osobu. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejmén~~ po dobu deseti (10) let od konce ú~etního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední ~ásti ceny poskytnutých služeb, pop~. k poslednímu zdanitelnému 
pin~ní dle této smlouvy, a to zejména pro ú~ely kontroly oprávn~nými kontrolními 
orgány. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokument~~ souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgán~~ oprávn~ných k provád~ní 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ~R, Ministerstva financí ~R 
a p~ípadn~~ dalších orgán~~ oprávn~ných k výkonu kontroly a ze strany t~etích osob, 
které tyto orgány ke kontrole pov~~í nebo zmocní. 

6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona ~. 320/2001 Sb., 
o finan~ní kontrole ve ve~ejné správ~~ a o zm~n~~ n~kterých zákon~~ (zákon o finan~ní 
kontrole), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, spolup~sobit p~i výkonu finan~ní kontroly. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemn~~ na existující ~i hrozící st~et zájm~~ 
bezodkladn~~ poté, co st~et zájm~~ vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i p~i vynaložení veškeré odborné pé~e nemohl st~et zájm~~ zjistit p~ed uzav~ením této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zve~ejn~ním své identifikace a dalších 
údaj~~ uvedených ve smlouv~~ v~etn~~ ceny dila. 

~lánek XII. 
Záv~re~ná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 
zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých smluv, 
uve~ej~ování t~chto smluv a o registru smluv, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen 
„zákon o registru smluv"), ú~innosti dnem uve~ejn~ní prost~ednictvím registru smluv. 

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní ve lh~t~, stanovené tímto zákonem 
a o nabytí ú~innosti této smlouvy písemn~~ vyrozumí objednatele. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem ~. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údaj~, a podle Na~ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran~~ fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj~~ a o volném pohybu t~chto údaj~~ a o zrušení sm~rnice 
95/46/ES (obecné na~ízení o ochran~~ osobních údaj~). Osobní údaje stran p~ed 
odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem ~. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údaj~. 
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4. Smluvní strany vylu~ují aplikaci ustanovení § 557 ob~anského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající p~ebírá podle § 1765 ob~anského zákoníku 
riziko zm~ny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté pin~ní. 

6. Smluvní strany se dohodly na uplatn~ní ustanovení § 576 ob~anského zákoníku, p~i 
posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení. 

7. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy ~i jejího porušení se proml~ují ve lh~t~~ 
deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatn~no poprvé, minimáln~~ však do 
konce roku 2030. 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se ~ídí platným ~eským právním ~ádem zejména 
§ 2079 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anský zákoník, ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~. 

9. V p~ípad~~ uzav~ení této smlouvy ve dvojjazy~ném zn~ní je rozhodné zn~ní v ~eském 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v ~eském jazyce. 

10. Tuto smlouvu lze m~nit, dopl~ovat ~i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými listinnými dodatky ~íslovanými vzestupnou ~adou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou ~ešeny smírnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohod~, bude spor 
projednán p~ed p~íslušným ~eským soudem podle platného ~eského právního ~ádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, v~etn~~ jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve 
smlouv~~ stanoveno jinak. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve t~ech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 
a jeden (1) zhotovitel. 

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodn~~ a vážn~, že 
považuje obsah této smlouvy za ur~itý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skute~nosti, jež jsou pro uzav~ení této smlouvy rozhodující, na d~kaz ~ehož p~ipojují 
smluvní strany k této smlouv~~ své podpisy. 

15. Smluvní strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se zn~ním zákona 
~. 106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, 
s možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním všech úkon~~ a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému m~že kdykoliv v budoucnu dojít. 

16. Nedílnou sou~ástí této smlouvy je níže uvedená p~íloha: 

a) položkový rozpo~et. 

•C(.70( 0 V Praze dne  V aik-NP-t&t4ne B.  

Za objednatele: 

plk. Mgr. Martin Ku~era,  MBA  
~editel odboru provozního a správy majetku  

MV-  G~~ HZS ~R -- 
MinisterL-Avo vnitra 

generální ~editelstvi 

Hasi~ského záchranného sboru 
148 01  Praha 414, Kioknerova 
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Vizovice 24.4.2020 
CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
MV-G~~ HSZ ~R 

Zhotovitel: 

Projektant: 
KOM PAKTA  INVEST  a.s. 

Zpracovatel: 
KOM PAKTA  INVEST  a.s. 

S  KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SOZ HZS ~R - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína 
Ifti.riesto.. .1 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ dan~~ 
1 574 799,00 

0,00 

 

Sazba dan~~ 
21,00% 
15,00% 

1 574 799,00 

Výše dan~~ 
330 708,00 

0,00 

1 905 507,00 Cena s DPH 

 

v CZK  

 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

18.8.2020 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

12A  
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REKAPITULACE ~LEN~NÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SOZ HZS ~R -  sklad Vizovice -  rekonstrukce kotelny a likvidace komína 

Místo: Vizovice Datum: 

Zadavatel: MV-GR HSZ ~R Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

24. 4. 2020 

KOMPAKTA 
INVEST a.s. 
KOMPAKTA 
INVEST a.s.  

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

1 574 799,00 

855 365,00 

1 - Zemní práce 171 482,00 

2 - Zakládání 15 980,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 556,00 

6 - Opravy povrch~, podlahy a osazování výpini 335 403,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 655,00 

997 - P~esun sut~~ 96 480,00 

998 - P~esun hmot 50 809,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 668 434,00 

711 - Izolace proti vod~, vlhkosti a plyn~m 12 613,00 

713 - Izolace tepelné 655,00 

725 - Zdravotechnika - za~izovací p~edm~ty 707,00 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 109 522,00 

762 - Konstrukce tesa~ské 3 461,00 

764 - Konstrukce klempí~ské 4516,00 

767 - Konstrukce záme~nické 536 960,00 

VRN - Vedlejší rozpo~tové náklady 51 000,00  
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OUPIS PRACÍ 

Stavba: 

SOZ HZS ~R - sklad Vizovice - rekonstrukce kotelny a likvidace komína 
kg orirts,5  

Místo: Vizovice Datum: 

Zadavatel: MV-G~~ HSZ ~R Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

18.08.2020 

KOMPAKTA 
INVEST as. 
KOMPAKTA 
INVEST a.s. 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 

1 574 799,00 

855 365,00 

171 482,00 
1 K 113107144 Odstran~ní podkladu živi~ného ti 200 mm ru~n~~ m2 31,100 349,00 10 854,00 

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
t~íriv t~~itpInngti I Rklininv 1 ni~.nA 

m3 15,500 1 162,00 18 011,00 

Vodorovn~~ p~emíst~ní vykopku z horniny t~ídy 
3 K 162211311 t~žitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kole~kem do 10 m3 15,500 228,50 3542,00 

,-,-, 
P~íplatek k vodorovnému p~emíst~ní vykopku z horniny 

4 K 162211319 t~ídy t~žitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kole~kem m3 15,500 202,00 3 131,00 
7ien in 

5 K 162751117 Vodorovné p~emíst~ni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hnrninv t~iriv tAiitpinnAti I Rio minv 1 a'il 

m3 15,500 264,00 4 092,00 

P~íplatek k vodorovnému p~emíst~ni výkopku/sypaniny 
6 K 162751119 z horniny t~ídy t~žitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m n~ac i nnnn m 
m3 77,500 20,80 1612,00 

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamPni knel nrinariii 17 OS n4 

t 27,900 600,00 16 740,00 

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt~~ sypaninou m3 15,500 116,50 1 806,00 Q. 7ht itnAním ni~nts 

9 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 21,700 275,00 5 968,00 

10 K 174151102 Zásyp v uzav~ených prostorech sypaninou se m3 193,933 215,00 41 696,00 
' " • - - Vodorovné do 500 11 K 162351103 p~emíst~ní m výkopku/sypaniny z 

hnrninv t~iriv WíitpInncti i Akiininv 1 
m3 126,393 96,10 12 146,00 

12 K 167151111 Nakládání vykopku z hornin t~ídy t~žitelnosti I, skupiny 
1 R*.  :1 rI~Pg  inn  ml 

m3 126,393 245,00 30 966,00 

13 K 167151121 Skládání nebo p~ekládání vykopku z horniny t~ídy 
tltpInncti I ckilninv 1 

m3 126,393 165,50 20 918,00 

D 2 Zakládání 15 980,00 
Trativod z drenážních trubek flexibilních  PVC-U SN 4 

14 K 212751104 perforace 360° v~etn~~ lože otev~ený výkop DN 100 pro 
malinrcra 

m 67,000 203,50 13 635,00 

15 K 212972112 Oplášt~ní drenážních trub filtra~ní textilií DN 100 m 67,000 35,00 2345,00 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 556,00 

16 K 310239211 Zazdívka otvor~~ pl do 4 m2 ve zdivu nadzakladov~rn 
rihlami nálpnVrni na MVC. 

m3 1,782 4 240,00 7 556,00 

D 6 Úpravy povrch~, podlahy a osazování výpiní 335 403,00 

17 K 612325422 Oprava vnit~ní vápenocementov~~ štukov~~ omítky st~n v 
rn7cahti nIn~hv  tin  :In% 

m2 160,160 237,00 37 958,00 

18 K 622131121 Penetra~ní disperzní nát~r vn~jších st~n nanášený 
n le:n(4 

m2 208,130 49,00 10 198,00 

19 K 622142001 Potažení vn~jších st~n sklovláknitým pletivem 
vtia~Arním  tin  tpnknvrAtv4 hmntv 

m2 208,130 184,00 38 296,00 

20 K 622325101 Oprava vn~jší vápenocementov~~ hladké omítky 
clniltnRti 1 AtAn V rn7Aahli  tin  1(1% 

m2 208,130 49,40 10 282,00 

21 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm v~etn~~ 
ópriAtrarp vngtiCrh qtAn 

m2 208,130 320,00 66 602,00 

22 K 631311137 Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez m3 21,191 3440,00 72 897,00 
7vVApnVrh narnkri na nrnqt~prii t~~ C. rAnrA7 

23 K 631319013 P~íplatek k mazanin~~ ti do 240 mm za p~ehlazeni 
nnvrrh 1 I 

m3 21,191 296,00 6273,00 

24 K 631319175 P~íplatek k mazanin~~ ti do 240 mm za strženi povrchu 
nr.trini vrctvv n~pri vin'ípnim vý7til‚i? 

m3 21,191 89,90 1 905,00 

25 K 631351101 Z~ízení bedn~ní rýh a hran v podlahách m2 1,125 309,00 348,00 

26 K 631351102 Odstran~ní bedn~ní rýh a hran v podlahách m2 1,125 94,80 107,00 

27 K 631362021 Výztuž mazanin sva~ovanými sít~mi Kari t 0,655 33 360,00 21 851,00 

28 K 633991111 Nást~ik betonových povrch~~ proti odpa~ování vody m2 112,530 21,00 2363,00 

29 K 634111116 Obvodová dilatace pružnou t~snicí páskou mezi st~nou 
a ma7aninnti nphn nntArpm v 1Rn mm 

m 41,600 88,00 3 661,00 
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e~~ Typ Kód 

30 K 634663111 

'31 K 634911114 

32 K 635111242 

D 9 

33 K 9-001 

34 K 919735112 

35 K 941111112 

36 K 941111212 

37 K 941111812 

38 K 949101111 

39 K 949101112 

40 K 952901221 

41 K 962031132 

42 K 962031133 

43 K 962032230 

44 K 962032641 

45 K 962052210 

46 K 965042241 

47 K 965046111 

48 K 968062375 

49 K 968062376 

50 K 968072455 

51 K 968072559 

52 K 976075411 

53 K 978013141 

54 K 978015321 

D 997 

55 K 997013111 

56 K 997013501 

57 K 997013509 

58 K 997013631 

59 K 997013645 

60 K 997013811 

61 K 997013814 

D 998 

62 K 998021021 

D PSV 

D 711 

63 K 711161115 

64 K 711161383 

65 K 998711201 

D 713 

66 K 713110813 

D 725 

Popis 

Výpl~~ dilata~ních  spar  ší~ky do 10 mm v mazaninách 
nolviirptovnii carnonivplatní hmntnil 
~ezaní dilata~nIch spár Š 5 mm  hl  do 80 mm v ~erstvé 
hatnnovA ma7aninA 
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
7hlitnAním 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Oprava st~echy - otvor po komínu - krytina vinitý plech, 
norihIpri Crik 

~ezáni stávajícího živi~ného krytu  hl  do 100 mm 

Montáž lešení ~adového trubkového lehkého s 
nnrilahami 7atíní ‚In 900 ko/m7 (in  ()Amy  do 25 m 
P~íplatek k lešení ~adovému trubkovému lehkému s 
nnrilahami An  Am  v 75 m 7a nrvní a 7IM ripn nni~íití 
Demontáž lešení ~adového trubkového lehkého s 
nnrilahami 7atrýpní do 900 ko/m2 do  ()Amy  do 95 m 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
laAa~nvoll nnrilahnn v do 1 A m 7atížAní ‚In 1S11 knim9 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
IpApeinvnil nnrIlahnil S m 7atrýpní ‚In lAO kri/m9 
Vy~išt~ní budov pr~myslových objekt~~ p~i jakékoliv 
vVAnp 
Bourání p~í~ek z cihel pálených na MVC ti do 100 mm 

Bourání p~í~ek z cihel pálených na MVC ti do 150 mm 

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na  MV  nahn myfl ‚In I ml 
Bourání zdiva komínového nad st~echou z cihel na  MC  

Bourání zdiva nadzákladového ze 213 do 1 m3 

Bourání podklad~~ pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu ti p~es 100 mm pl p~es 
A m9 

Broušení stávajícich betonových podlah ab~r do 3 mm 

Vybourání d~ev~ných rám~~ oken zdvojených v~etn~~ 
k~íripl ni ‚In 9 m7 
Vybouráni d~ev~ných rám~~ oken zdvojených v~etn~~ 
k~íripl n1 ‚In 4 m? 
Vybourání kovových dve~ních zárubni pl do 2 m2 

Vybourání kovových vrat pl p~es 5 m2 

Vybourání ocelových konzol hmotnosti p~es 50 kg 

Otlu~ení (osekání) vnit~ní vápenné nebo 
vánAnnopmpntnvA nmítkv At~n v rn7cahil do  fl  % 
Otlu~eni (osekání) vn~jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn~~ ~lenitosti 1 a 2 
rn7c V•to rin ino4 

P~esun sut~~ 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
hurinvv v ‚In R m not ~íitím mAnhan17anp 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mp7kkiAdkii ‚In 1 km CP CIrOpram 
P~iplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
7K1-11 km n~pc 1 km 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
ctavphníhn nrinarill cro~cnAhn keirl nrinarlii 17 nA 04 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
acfaltnvAhn hp7 khri nelnariii 17 01 09 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
ctavPhrghn nrinarli I d~Pvismihn knri  Mond!!  17 02 ni 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
ctavphníhn nrinarin i7nlarí krid nrInarin 17 nR 04 

P~esun hmot 
P~esun hmot pro haly s nosnou kcí zd~nou nebo 
monolitinkoll v ‚In 90 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vod~, vlhkosti a plyn~m 
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nonak v 90 n mm ti ‚In 1 n mm 
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii ukon~eni 
horní  !Moil  
P~esun hmot procentní pro izolace proti vod~, vlhkosti 
a nlvn~m v nhipktpoh „‚In R m 

Izolace tepelné 
Odstran~ní tepelné izolace strop~~ voln~~ kladené Z 
vIáknitVoh matpriálil clínhVoh ti n~pc 100 mm 

Zdravotechnika - za~izovací p~edm~ty 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m 59,000 93,50 5 517,00 

m 17,400 134,00 2 332,00 

m3 37,036 1 480,00 54 813,00 

177 655,00 

m2 4,500 1 500,00 6 750,00 

m 34,700 76,20 2644,00 

m2 192,200 60,00 11 532,00 

m2 1 922,000 2,80 5 382,00 

m2 192,200 35,00 6 727,00 

m2 103,600 55,00 5 698,00 

m2 43,400 70,00 3 038,00 

m2 181,000 94,20 17 050,00 

m2 11,480 105,00 1 205,00 

m2 12,660 125,00 1 583,00 

m3 6,147 756,00 4 647,00 

m3 50,523 1 060,00 53 554,00 

m3 0,428 4 145,00 1 774,00 

m3 7,395 2175,00 16 084,00 

m2 75,690 298,50 22 593,00 

m2 4,050 236,50 958,00 

m2 14,400 184,00 2 650,00 

m2 7,400 353,00 2612,00 

m2 19,800 134,00 2 653,00 

0,332 8 030,00 2 666,00 

m2 160,160 24,60 3 940,00 

m2 208,130 9,20 1 915,00 

96 480,00 

t 139,189 290,00 40 365,00 

t 16,111 212,00 3416,00 

t 2 029,986 15,70 31 871,00 

t 0,145 1 235,00 179,00 

t 13,995 1 435,00 20 083,00 

t 1,049 500,00 525,00 

t 0,033 1 235,00 41,00 

50 809,00 

176,728 287,50 50 809,00 

668 434,00 

12 613,00 

m2 31,000 103,00 3 193,00 

62,000 144,50 8 959,00 

1,000 461,00 461,00 

655,00 

m2 18,700 35,00 655,00 

707,00 
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g~~ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

67 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 1,000 166,50 167,00 

• 68 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 136,50 137,00 

69 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 248,00 248,00 

70 K 725820801 Demontáž baterie nást~nné do G 3 /4 soubor 2,000 77,60 155,00 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 109 522,00 
71 K Poll  ABB bila vyp. 6.1-6 31003516 kus 5,000 214,00 1 070,00 

72 K P012 100x40/2m bil li~ta Malpro karton 82010050 m 4,000 297,00 1 188,00 

73 K P013 18x18 li~ta 8835 MALPRO 82400039 m 26,000 35,00 910,00 

74 K Pol4 40x40 li~ta 8802 MALPRO 82400050 m 30,000 95,00 2 850,00 

75 K Pol5 ACIDUR 6455-11 krab. 21021500 kus 5,000 155,00 775,00 

76 K P016 ALFA svit. LED 10W 51054165 kus 5,000 490,00 2 450,00 

77 K Pol7 CYKY 3 0 (A) x 1.5 02031400 m 15,000 15,00 225,00 

78 K P018 CYKY 3C x 1.5 02033400 m 140,000 15,00 2 100,00 

79 K Pol9 CYKY 4B x 16 02042900 m 4,000 195,00 780,00 

80 K Poll()  CYKY 5C x 10 02053800 m 28,000 146,00 4 088,00 

81 K Pohl  LED AG3041 IP 65s ~idlem 51012970 kus 1,000 845,00 845,00 

82 K P0112 Mi- zas.rozvod.1 x32(16) ,2x230 21176219 kus 2,000 4 440,00 8 880,00 

83 K P0113 Rozvadec RM 21099302 kus 1,000 4 348,00 4 348,00 

84 K P0114 SR422 p~ipojková sk~í~~ 21069510 kus 1,000 15 660,00 15 660,00 

85 K Po115 Sv. PRIMA LED 1,4ft PC 6400/840 46W IP66 kus 15,000 1080,00 16 200,00 

86 K Pol16 Montáž 531 15 01 - 2x40W do ~ady kus 15,000 385,00 5775,00 

87 K P0117 Montáž 5725- 60W kus 6,000 385,00 2 310,00 

88 K P0118 Montáž a opravy na hromosvodu kus 1,000 7500,00 7500,00 

89 K P0119 Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 v~.zap kus 5,000 135,00 675,00 

90 K P0120 Montáž lišty vkládací s ví~kem 120mm m 4,000 99,00 396,00 

91 K PoI21 Montáž lišty vkládací s ví~kem 20mm m 56,000 80,00 4 480,00 

92 K P0122 Montáž sk~ín~~ kabelové do zdiva beton. KS III kus 1,000 2 700,00 2 700,00 

93 K P0123 Montáž zásuvkové rozvodnice Mi kus 2,000 1 155,00 2 310,00 

94 K P0124 Ukon~ení vodi~e v rozvad~~i v~.zap.a konc.do  16mm2 kus 15,000 48,00 720,00 

95 K P0125 Ukon~ení vodi~e v rozvad~~i v~.zap.a konc.do  2.5mm2 kus 18,000 19,00 342,00 

96 K P0126 Zapojení spína~e nást~nného prost~. venk./mokré 1- 
nrilnyV - ~a7pní 1 

kus 5,000 58,00 290,00 

97 K Po127 Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 2-5x1.5-2,5 mm2 750V m 155,000 34,00 5270,00 
(IDI h 

98 K P0128 Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU) m 4,000 48,00 192,00 

99 K P0129 Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Dx10 mm2 750V 
_.. m 28,000 40,00 1 120,00 

100 K Po130 REVIZE Hromosvodu ( x svod +100m jim soust.) soub 1,000 3500,00 3500,00 

101 K P0I31 REVIZE soub 1,000 3300,00 3300,00 

102 K P0132 Náklady p~esuny k zakázce a mimostaveništni p~esuny soub 1,000 2530,00 2530,00 

103 K P0133 Ostatní náklady soub 1,000 3000,00 3000,00 

104 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodov~ho vedení D do 8 
mm knImV Rvnri 

m 16,500 45,00 743,00 

D 762 Konstrukce tesa~ské 3 461,00 

105 K 762822830 Demontáž stropních trám~~ z hran~ného ~eziva 
nrri~p7nv4 nInnhv (in 4.5n nm7 

m 21,000 73,60 1 546,00 

106 K 762841811 Demontáž podbíjení obklad~~ strop~~ a st~ech sklonu do 
Rn° 7 hnihýrth nrkpn ti (in 1S mm 

m2 37,400 51,20 1 915,00 

D 764 Konstrukce klempí~ské 4 516,00 

107 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitk~~ nebo tabulí do suti m2 4,500 63,10 284,00 

108 K 764002851 Demontáž oplechování parapet~~ do suti m 8,700 50,50 439,00 

109 K 764002881 Demontáž lemování st~ešních prostup~~ do suti m2 4,200 69,40 291,00 

110 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000 205,00 820,00 

111 K 764518623 Svody kruhové v~etn~~ objímek, kolen, odskok~~ z Pz s 
nnvrnhnvnii ~inravnii nr~mAni 19n mm 

m 4,000 650,00 2 600,00 

112 K 998764201 P~esun hmot procentní pro konstrukce klempí~ské v 
nhipkrprh v (in R m 

ok  1,000 82,00 82,00 

D 767 Konstrukce záme~nické 536 960,00 

113 K 767-001 Dodávka a montáž sek~ních pr~myslových vrat soub 4,000 125 000,00 500 000,00 

114 K 767996701 Demontáž atypických záme~nických konstrukcí 
~p7Aním hmntnnAti iprinntlivVnh  Hill)  (in R(1 kn 

kg 800,000 46,20 36 960,00 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D VRN Vedlejší rozpo~tové náklady 51 000,00 
115 K 030001000 Za~ízení staveništ~~ 1,000 25 500,00 25 500,00 

116 K 045002000  Kompleta~ní a koordina~ní ~innost 1,000 25 500,00 25 500,00 
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