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Stejnopis č.: 2.

Věc: Objednávka Oprava fasády a oken haly 29 v areálu Holešovické tržnice. Praha 7: 
QB1/35/Q3/010143/202Q

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1 

Nám. Franzc Kafkv L Praha Ipracoviště: 

zas loupené;
ředitelem odboru hospodařeni s majetkem 
00064581ICO:

DIČ

bankovní účet: 

konlaklni osoba:

C/00064581

27-5)57998/6000

akázkářka specialistka oddělení ekonomicko
- realizačního

DODAVATEL:

G-TERRA s.r.o.

se sídlem: I Ilavni 293, 250 89 Lázně Touseň

zastoupená

jednatelem společnosti

IČO:

DIČ:

24807320

CZ 24807320

bankovní účet:

(dále též „Smluvní strany")
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Vábení.

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném 

znění, u Vás objednáváme provedeni opravy fasády a oken haly 29 v areálu Holešovické 
tržnice, Praha 7 v rozsahu předložené nabídky a za podmínek dále uvedených,

V souladu s občanským zákoníkem se akceptaci této objednávky zakládá dvoustranný 

smluvní vztah mezi ObjednáJelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat niže 
uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plněni je provedení opravy fasády a oken haly 29 v areálu 
í lolešovické tržnice, Praha 7 a to v rozsahu předané cenové nabídky.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je 

stanovena jako smluvní odměna ve výši 2 886 023,76 Kč.. Tato cena je cenou 

maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady 

Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizaci předmětu plnění, a to zejména 

náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České 

republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracováni předmětu 

plněni na území hlavního města Prahy.

Stavební práce dle této zakázky budou použity pro ekonomickou činnost hl. m. 
Prahy. V případě, že provedené práce patří do kódů klasifikace produkce CZ* 

CPA 41 až 43 vázaných na režim přenesené daňové povinnosti, uveďte na 
vystaveném daňovém dokladu sdělení - „daň odvede zákazník". V tomto 

případě si objednatel dovoluje požádat o uvedení sazby DPH na vystaveném 
daňovém dokladu vč. kódu klasifikace produkce.

2.2. Dodavatel není plátcem DPH DPII se tedy neúčtuje / Dodavatel je plátcem DPH, 
DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPII činí 
3 492 088.75 Kč.

3. Platební podmínky:

Stránka 2 z 6



3.1. Cena za předmět plněn i bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) měsíčně po předání předmětu plněni. Faktura musí 
být vystavena nejpozdéji do 5 dnů ode dne splněni předmětu objednávky. 
Součástí faktury musí býl podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plněni (viz čl. 4.2.). Dnem 

uskutečněni zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plněni.
3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 

objednávky do 5. Dne měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 60 dnů.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitostí daňového dokladu ve smvslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ. bankovní
spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky,

b) předmět a číslo objednávky.

c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plněni a
fakturovanou částku,

d) základ daně (D1’H), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby
Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávně údaje nebo nebude obsahovat 
právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátil 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět 
minimálně 60 dnů.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. 
Ke splněni závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

na

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení prováděni 
předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací") písemným zápisem. Dodavatel 
je povinen začít s prováděním předmětu plněni do 3 dnů od akceptace objednávky.
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4.2. Předmět plněni podle této objednávky je Dodavatel povinen dokončit do 31.12.202U 
a předat k ruka
- realizačního, zástupce Objednalele, včetně předávacího protokolu na adresu Nám. 
Franze Kafky 1, Praha 1, a to nejpozdéji do 5 dnu od dokončení díla.

zakázkářky specialistky oddělení ekonomicko

5. Smluvní sankce:

5.1.Při prodleni Dodavatele s předáním předmětu plněni dle článku 1. této 

objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z maximální ceny předmětu plnění včetně DPII stanovené volánku 2. této 
objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
této povinnosti.

porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle 

Článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 
nejméně vsak 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 
započatý den trváni prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradil na výzvu Objcdnalele do 5 dnu od 
jejího doručení.

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedeni veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle teto Objednávky není dotčeno právo 

Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

5.2. Při

6. Další podmiňkv:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 

uvedena v Centrální evidenci smluv (CFS) vedené hlavním městem Prahou, která 
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích, předmětu, číselně 

označeni teto objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení 
k jejich užilí a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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6.3. Smluvní sírany léto objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této 

objednávky v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) zapsli hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomi, že Objednatel je povinen na dotaz třeli osob v 

poskytovat informace v souladu se zákonem e. 106/1999 5b., o svobodném 

přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, a souhlasí s tím. aby veškeré 
informace obsazeně v léto objednávce byly v souladu s citovaným zákonem 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 5b., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně něklerých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně 

prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých případných subdodavatelů.

6.6. Dodavatel neni oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a lo ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele.

6.8. Tato objednávka je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží Objednatel 
a jeden Dodavatel.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 

změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami.

7, Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 5 dnů 
od jejího doručení, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

Příloha:

1. Po! ožkový rozpočet
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. ■
ředitel odboru hospodaření s majetkem

V Praze dne m
Za Objednatele:

/ /
/
/

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plné^t rózsahu a bez výhrad,

- e -11- im </V Praze dne

Za Dodavatele: * f- 
< .',u 

i

edů C. ,1 1-6052
15 ChtiV

jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
20016
Hala 29 fasády a okna

Kod
Stavba

KSO
M.sw

CC-C2
Datum 6 B 2020

Zadavaief IC
DlC

Ucházet
G-TERRA % i o

PíOiffklant

IC 24807320
022-807320Dl C

IC
Olč

7r>r»covs1el IC
DlC

Poznámka

Cena bez DPH 2 666 023,76

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

2akiao dané
2 466 023,76

Vyie daná
606 064.99OPH za kiaoni 

ani žerna 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 3 492 008.75v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Jehazee i; * t s- 
K .r ')

< r

2ap
P

Datum a podpis Raziiko Datum a podpis Razítko

' 4 ?



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Xdd 20C16

Stavba: Hala 29 fasády a okna

M«sio Datum

ProjeKtafU
Zpracovatel

6 8 2020
Zadavatel
UCha2€Č C-TERRAsro

Kod Pop-» Cena b»2 DPH (C2K) Cena 9 DPH iCZKI

Náklady 2 rozpočtů 
20016

2 886 023.76 3 492 088,75

3 492 088.75Hala 29 fasady a okna 2 866 023.76

iira •*?/'



krycí list soupisu prací
Stavba.

Hala 29 fasády a okna

K$0
Místo*

CC-C2
Datum. e a. 202U

iCZadavatel
DIČ

IČ.Uchazeč
6-TERRAs ro

24607320
CZ24607320DIČ

IC*Proiektant
DIČ'

IČ*Zpracovatel
DiC

Poznámka

Cena bez OPH 2 886 023,76

Zaklad dané 
2 066 023.76

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
606 064,99dph za kladní 

snížena 0.00 0.00

Cena s DPH v C2K 3 492 086,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis' Razítko

Objednavatel Uchazeč

l ’ Ta*3 I

.h:-i 3-jJa
Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Svare 1 ? *>



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba

Hala 29 fasády a okna

Místo Datum*

Projektant
Zpracovatel

6 a 2020
Zadavatel
Uchazeč G-TERRAs r O

Kod duu • Popis Cena ce»kem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 

HSV * Práce a dodávky H$v

3 - Sviste ^ Kompletní konstrukce 
6 - Opravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 
9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodavky PSV 

781 - Dokončovací práce - obklady 
703 - Dokončovací prače - nátěry 

HZS - Hodmové zúčtovací sazby

2 886 023,76
506 076,57 

37 190,40 
218 151,98 
221 062,68 
25 622,74 

4 030.77

1 945 245,19
772 217,56

1 173 027,63

434 700,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Hala 29 fasády a okna

Místo Oatum.

Projektant
Zpracovatel

6 6 2020

Zadavatel.
Uchazeč G*TERfiA s r o

PC Typ Kód J cena JCZKJPopis M J Množství Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 2 886 023,76

o HSV Práce a dodávky HSV 506 078.57
D 3 Svisle a kompletní konstrukce

Doplnění zdivá cihlami pálenými na maltu s dodržením
spárovaní
DuHfiéh 'Cf.1 hOvnici .1 •nfdoncvyr’1 fíms í dodjr.un l.ro* ohlSTi 
ceienyTu i\3 it^Mu

37 190.40 
37 190,4044 k 317235511R in3 1.950 19 072 00

i •»>

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni vyplní 
Oprava vnéjši vápenocememove šiukove omítky 
složitosti 1 stán v rozsahu do 5D%
Cfiia-a vaper.oceineiiipve uiniUy vni|iich piocf> siupné termcsii i 
*uiko«f sifri u rohanu oi*ev©v9«e piccn* o»^ 30 oo 60%
Oprava vnější vápenocememove štukové omítky 
složitosti t stán v rozsahu do 100%
Owa*a vasereterremo-a crniivy .ne.sicn piocri sicd1̂  &onin;ii 1 
Kbko%« slén. v rusaiiu upisvDoane ploch/tiíes 30 00 ICC% 
Odišténi vnějších ploch i lakovou vodou 
Častém vreit >cr piocri uenovcu vwou omvn™
Spalováni spárovací maltou vnějších pohledových 
plocn stán l Cihel
3p*<o><ini vi>ř|í * r noih pm it>Ou«eiic/ci>j i uhe' iparo<9Ci inailOu 
5lé"

D 6 218 151,98 
33 116,00136 00041 K 622325203 m2 243 50

ca

156 800 405.20 63 635.3629 K 622325209 m2

PS

334.6613 K 625996101 m2 50,00 19 243,05
pi'

40 K R622631001 m2 334.661 265,70 102 257,57

Cl’

Ostatní konstrukce a práce, bouraní 
Montáž lešení řadového trubkového lehkeho s 
podlahami zatíženi do 200 kgím2 š do 1.2 m v do 25 m 

clem íaccveno ťUDKOiere enkcho pMMvmno J pcdlansnu i 
rrn.ocn.™ MtiZC"-«r " i ns ?CO c.w» f v.mptet u V se 1.2 rr 
v,i«y tves 1 o do 2S iri
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkemu s 
podlahami š 1.2 m v 25 m za prvni a ZKD den použiti 
Manu? letci i íadu»er»u iruiacvafo lehierc wecovniho s coounami * 
provoimr laiicnT ii 3 ao 200 «g.m2 Wirtaiek /@ ixxi a vaiCy aaiti 
aan KaZiii esem ucene *i 12?
Demoniaž lesem řadováno trubkového lehkeho s 
podlahám; 2áti2ervi do 200 kgmi2 S oo 1.2 m v do 25 m 
Ov.Tigniai lesem í^duvého (igbkov«ho lehkeho p-acovn^io 4 pv^ianami 
S provormm /ni.Jrnim 1Í 3 Ho 200 S.i1<» lř W09 Diet 0 9 OO ' ?
m. vy*k> cves 10 002$™
Vybou<en» otvoru ve zdivu smišenem pí do 1 tn2 ti do
600 mm
vyttfUtU1 C<vOpj ve JO^U lakiaoouftin nei» i adfrikl&Mvenh 
ínmeitiei" sirnier^rr snuseiwn. ploch, oo 1 m2 U 00 (00 ni" 
Otlučen i (osekaní) vngjši vápenná něco 
vápen ocemenidv* omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%
Ollicen v3f>enr>*ch rího vapence*iT>mfi>vy6’ o" iiek 1'iéitiC.h ploch i 
vitkreDamrn tcer »tooiitmni 23 v» stuprd dcnifosu 1 a 2 > roiifihi 
ur«seo cd 100%
Otlučeni (osekami vnéjši vapenne nebo 
vápenocememove orrmky s*upně členitosti 3 až 5 do 
100%
Orgtani vipcrfiych hC50 vPW"&cfincri|iW>r.h omitvh •néiii.h p«u4h t 
»vif«par ii spai 9 i uCiťtnvn !0i-a slupne cennost 3 a: 6 • rn:sar»j 
ořei uo 4o 1 uu v,
Vyškrábán, spař zdivá c«helneho mimo komínového

Wilrftt-ini i*crnen1Dvc rnoiry 2C W3i jCka i ihHneliu rniing lOiUilOvťhD

221 082.68 
82 590,40

ú 9

m2 1 216 000 67.8025 K 9411U-22

i'p

m2 36 WO.OOO 1,06 38 732,4027 K 941111222

OJ.

ti 2 1 218.000 35,03 42 666,5426 K 9411 U622

i -

-n3 1,950 2 448,34 4 774.2639 K 971026561

(•b

m2 136.000 70,31 9 562,1630 K 976016391

>p

m2 156.8Ď0 95 29 14 941 4733 K 578019391

BB

m2 384.861 72,30 27 825,4550 K 978023411

25 622.74 
1 457.87

0 997 Přesun sutě
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skladku do 100 m
ViXfJOv’* CUl' ÍII^V.' « riiiK^eoiiT. rvi ilrtpr«>m
a secem™ oo ruu r
Vodorovné ooprava suli s naložením a složením na 
skladku do 1 km
vmaorovna OOf-9-9 SuD r-3 »MS0»v i H9l0!»r n np 0C(»e.m prnsircSM
9 síDíu^iT «es uwithjo 1 kt

39 085 37,3035 K 997006511 t

pp

39,065 125 40 4 901 2636 K 997006512 t

pp
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PČ Typ Kofl Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Připiatek K vodo lovnému přemístěni suti na skladku 
ZKD 1 km pres t Km

vworovna oocreua s«it iva skladku s naiorenim ne úonrevni orcsiredek 
e sioteruDi P^plaiMkc*né :<s *aidy Jílii i | nu

Poplatek za uloženi na skiaoce (skladkovne) 
stavebního odpadu ciheineho kod odpadu 17 01 02 
Pcůisie* u uiiU&'ii siív«niriosdpWu ne utadce :i*i3dko-n@i 
ulaného ;sb’*>í"-»io On Kqiair^ju rnjpadu i*>d acdm 17 Oi 02

37 K 997006519 742.615t 11.30 8 391.55

pp

38 K 997013603 ( 19.596 554,81 10 872.C6

pp

D 998
49 K 998011002

Přesun hmol

Přesun hmot přo budovy zděné v do 12 m 
Prtsun n/r«4 pr© turfwkj owanske v»aie»tr Praieni v»ropj í suror * 
1'QsnOi, 8«SO<j «ouiin»ť.i / ciMei rvamib "«6o tínané
\>oocro*ra dnpMvni vjdaieiosi W 100 m p*e omcvy v*4k*f<e* ř do 
i i r

4 030,77 
4 030.7714.243t 283.00

IH'

n PSV Práce a dodávky PSV 1 945 245.19
Dokončovací prače - obklady 
Oprava odkladu z obkladačeK keramických do 50 
ks»m2 kladených do maily
Cfira.yrekw 11 53H3C9CC' ‘C<1^C»»C" •ůdcnych Qď Party pri 
v«hk:si> opkiwacek ores « do $o ks/mz 

63 M klC PTR$00001 NPP$ tSCerveny-Melboume 
Uf PS 16ders»ny Meliicuiup
Oprava obklaau z obkladaóek keramických do 50 
ks/m2 kladených do malry
Owav* ccniípúž ocMídacek keremekycr u®j@n,cn do nultý cn 
.ehkosu o(ikiaJí£«k jře* íS ao 50 kvn2 
pisek oDkleOovy oblovy robova tvarovka 
24Qi ? v I4x t J5mm červeny

pasek OCXedO-y irfluvy rohoví i.aiu.kj Z40»7l»1*»1 ‘Sfrm íef-err,

Přesun hmol Ion až ni pro obklady Keramické v 
objektech v ao 24 m
PřeStn hinoi íio uUJady IwraniLkí «i*nu.ei»» t i nobivsu 
piVijne»Trn>nr) rnaicnjlu vodorovná .ic<iia»ni «?0aipnc'*i .10 50 rr v 
oU«-kti«ci vyšr* přes '2 CO 2* T,

D 78? 772 217,56 
576 859.4562 K 781471926 kus 6 732.720 85.68

IV

6 732.720his T3 6? 91 632 32
pr

68 K 781471926 650 000kus 87.44 56 836.00

pp

67 M 59673n7 775,000kus 56.90 40 683.50

ne

56 K 99676\\03 11.396 544,65 6 205.29t

pp

D 763
16 K 763301303

Dokončovací práce - nalěry 
Bezoplachove oarezivdni zámečnickycn konstrukci 
“řiprsva cedNéOu umedhiOiycn konstrukci o*@d prcvedenirr oaiéiu 
OďPZryer.i O0'«0«aÍerT' CeiOD^C-IOVlP
Odmaštěni zámečnických konsirukc reflidiovym 
odmašfovačem
iv^re-a DCd»adu2ePeínOycn kcnsťukoi pfed proveden vn reiaaj 
Cdmal»<l' .■JrTn*t<'.*,‘'m tprldluwn

Ometeni zámečnických konstrukci
P ,i*4»s uoOrkidu rain«Ófi«rky»i knivinihci pléd p uvrdtium ntie,*u
"WM.
Odstraněn nátěru ze zámečnických konstrukci 
odstraňovačem nátěru
03 šíraném maiéru n zeiieCrivXycri tonsvukc, oost*an&>'&1@rn njiCnj s 
ououlemin
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci 
okartáčováním
0ns"8ii"i "além ZCZ*m»Ír.GX*cn kensirukci nk*fla6ov*riini 
Zaktedm aniikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukci
ZíMadni antikonatm naiér famefnxkycn kortsiriflC' jedncnasocny 
•'BOiMJovy
Mezinaiěf lednonasobny epoxidový mezinatěr 
zametmcKýcn Konstrukci
Vcjmáiéi iameimcsycn >oniiiv«c- *dnonasc$n, egonccvy 
Kryc: jednonásobný epo«<dovy natě' 2amečnickýcn 
konstrukci

Krycí rjif. ipro" ríTířcníAjc-n KcnsifjKci ledfcnasoo’* rpcmocvy 
Pťzoptaunuve od*ezivéni klempířských xonstrurci před 
provedením naiéru
^nrraví podt^du >isinc'ííycn is<i6irjkci D'0-i'Memn nsierj 
OOr«Ji<íiliil Cdlí^cvačein be/vkldbh^vy.n
Odmaštěni k^mpúskych Konstrukci vodou ředitelným 
odmaáfovačem p^d provedením nátěru
Pňpuj.a t^dkl*3u tienpirskychi lnr*íini<r.' plen orb«eMr"n.4iír^ru 
oomaSičnin cdD»tio>sc«iT .cdov '«diiein,n 
Ometeni klempířských konstrukci před provedením 
nětěru
Připr.kvj ^kljou KCmoirgKycn KOMINIC' D'íd ?»OVťlde"m MlWrii 
orneiemm
OsuSem klempířských konstrukci před provedením 
nátěru

1 173 027,63
55495 94m2 1 064.772 61 16

po

19 K 783301313 ti2 1 084.772 55.16 59 836.02

PC

m2 1 084.772 4.36 4 729,61'7 K 783301401

»*i*

m2 1084,772 109,61 118901.867 K 783306807

pp

8 K 763306809 m2 1 064,772 129,25 140 206 78

pp

21 K 783334201 m2 1 084.772 126 16 139 024 38

PP

m? 1 084,772Z? K 783335101 135.93 147453.06

PP

23 K 7833371C1 m2 1 084.772 143.80 155 990 21

pp

15 K 7dJ4t11j03 m2 19.782 87.00 1 721.03

op

16 K ?B340t3l1 m2 19.782 88,00 1 701.25

pp

13 K 783401401 19.782m2 10.50 207 71

PP

14 K 7834Q1601 m2 19.782 860 174 08

S*r«na i ? 'j



PC Typ Koo Popis

I’f<pl&va 0OCklaUu UemRiřskyin KonsIrtKCl gíed prov«ae''»rn rtataru 
asuicnírn
Základní jednonásobný synteticky nátěr Klempířských 
koriSHukCi
Zahradní nsiěr klempířích kíWíirthc. ledrcnesucny s.i.viitíy
Základní antikorozní jednonásobný synteticky nátěr 
ktempiískych konstrukci
?«kianni anmtorczni raiar utn pirati/ch konsi<u>.< (etín.nasoUiy 
fH(«IC«í SlánJ4idm
Mezmatér synteticky jednonásobný mezinatér 
krempitskycíi konstrukci

Mtziiwlf il4rnuir&kyr.ri kon*tnikri iWnnrij^Wňy šynmciy SlS^dardni

Krycí jednonásobný synteticky nátěr klempířských 
konstrukcí
Krycí ngtér terna") uer^ifskycn hcnslruhCijMnuríscí-í) synientt, 
standardní
Otiétěm odstraňovačem grařfiti neosiřených povrchu 
2 licoveho zdivá
Cíišiém rurii^y oo sira r^acem granit' naoMVanycn ocnrenryrrn 
r»:ř-y pftxTcriíi :s\a hco»erc
Peneuačni vápenný niter hladkých nebo Štukových 
omítek
Peii-haCni iai^r omitisa hagiycn otiiIch r“éO<vcn irmncr 
iemtivř5*.yt;i i^nc nunowcn s;„pr* cumiovi ’ a 2 yscernr 
Antigratlili naiět dočasný (sebeobětovaná vrstva) 
lícového zdrva

ArAigref*ili pi«ve "ivini ruifr omiick nladtycn idiva hCdvehO «<4Sfir

Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti i a 2
Kiyu uxTtarřv> r4*ercrTiiieK lediicnesoDrv Naflkyvt* strnu Medky, r 
rm^ycn lankovfSivych neoo ftiiAovycti slupne ů«n«a*ii l j 2 vrv*n«y

MJ Množství J cene [CZKJ Cena celkem fCZK)

pi4

45 K 783414J01 m 2 19.782 95.00 1 879,29
i-r

46 K 783414201 m2 19,782 8B.00 1 740.82

oc

47 K 783415101 m2 19,782 85.00 1 681,47

pp

48 K 783417101 m2 19.782 1CM.70 2071,18

nr

9 K 783801681 m2 384,861 609.00 234 380,35

pp

64 K 783823137 m2 292.800 39,95 11 697.36

i'r

67 K 783826531 m2 384,861 194,00 74 663.03

pp

65 K 703827127 m2 292.800 66.50 19471 20

pp

d HZS
32 K HZS 12 92

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
Hoooova iuCIOvaCi SSrtiy i:iut»»i li*W rninr, a gijee
ítavecvi d«i,Mk

434 700.00
434 700.00hod 1 260.000 345.00

-P
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