
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dodatek I k SoD - MO cvid. č. smi.: 6440-0006-2022-081

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ě. 6440-0006-2022-081 uzavřené dne 25.08.2022

(dále také jen „ dodatek4*)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku. smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO: .
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve včcech smluvních: I
- ve včcech technickýc gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ve věcech BOZP na s

hjyaavk
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pró doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel44 na straně jedné

2. Status stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn.:B478

Nádražní 998, Humpolec 398 01
466 79 120
CZ46679120 " "

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

213950130/0300
František Kubů - předseda představenstva
Jiří Kos - člen představenstva

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- vc věcech technickýc

i9zsmina
Adresa pro doručování: Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 398 01

E-mail:
Datová schránka:



Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0006-2022-081

Článek 1 

Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení, snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně 

nepředvídaných
okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méněpráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- prodloužení termínu plnění;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, 
o opravu stříšky nad vchodovými dveřmi č. 003, opravu poškozené tepelné izolace ve stropech a 
oprava omítek stěn, oprava ventilátoru a jeho vyvedení vně budovy ě. 012, a méněpráce sníženo o 
speciální zářivky na budově č. 012, a na budově ě.003 o venkovní čistící rošt podle přílohy č. 2 - 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 
21% DPH v Kč 
Cena celkem s DPH v Kč
Slovy: Dvamilionyosmsetosmdesátšesttisíctřistapatnáct 85/100 korun českých

1.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,

2 385 385,00 
500 930,85 

2 886 315,85

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:
Slovy: Třistadevadesátdevěttisícšestsetdvacettři 23/100 korun českých

330 267,14 
69 356,09 
399 623,23

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:
Slovy: Osmdesáttisícdevadesáttři 37/100 korun českých

66 192,87 
13 900,50 
80 093,37

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 

21% DPH v Kč 
Cena celkem s DPH v Kč 
Slovy: Třimiliónydvěstěpěttisícosmsetčtyřicetpět 71/100 korun českých

2 649 459,27 
556 386,44

3 205 845,71

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 

plnění, včetně dopravy.

V ČI. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do 30.11.2022ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.

2



Dodatek č. I k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0006-2022-081

Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. I nemční a zůstávají i nadále
v platnosti.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle. určitě, vážné a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. G40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni
pozdějších předpisů.

6.

Tento dodatek č. I je vyhotoven ve 2 výtiscích o G listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci - počet listů: G
Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 24

V Praze dne

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Pr

Agentura hospodaření s nemovitým m
FrantišelťKubů

předseda představenstva



Příloha č. 1 
Počet listů: 3

PROTOKOL

prokazující potřebu méněprací a víceprací

Stavba: PS 0006 - Stavební a elcktro opravy

Provádění stavebního díla bylo zahájeno dne 29. 8. 2022 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené 
SoD č. 6440-0006-2022-081 ze dne 25. 8. 2022 (účinné od 25. 8. 2022) se zhotovitelem díla: STATUS stavební 
a. s., IČ: 46679120, DIČ: CZ46679120 se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec.

Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů, v průběhu provádění stavebních prací na opravách objektů č. 003, 
012 nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou 
péčí řádného hospodáře nemohl před uzavřením výběrového řízení na nejvhodnějšího zhotovitele a podpisem výše 
uvedené smlouvy o dílo předvídat. Povaha veřejné zakázky malého rozsahu se nemění.

Na základě kontrol technickými zástupci objednatele a závěrů pravidelných kontrolních dnů dojde na základě 
zjištěných skutečností k provedení soupisů odpočtů za neprovedené činnosti zhotovitele v průběhu realizace celé 
zakázky - méněpráce. Následně na základě nově vyvolaných skutečností v průběhu prováděných stavebních prací 
na opravách objektů objednatele je nutno provést změny, které jsou posuzovány jako vícepráce. Za tímto účelem 
byl svolán na 5. 10. 2022 kontrolní den stavby, kde byly projednány za účasti zástupců objednatele - PS 0006 
Praha a zhotovitele - STATUS stavební a.s. nastalé nové skutečnosti v rámci plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravách obj. č. 003, 0012.

Výňatek ze stavebního deníku - požadavky na směny:

Objekt č. 003
Při zahájení stavebních prací oprav na objektu č. 003 bylo zjištěno, že stříška nad vstupem dvoukřídlových dveří 
se nachází v havarijním stavu a hrozí její destrukci a pádu na zem, čímž se ohrožuje zdraví osob, které pod touto 
stříškou vstupují nebo vychází z budovy č. 003. Stávající stříška nad vstupem bude demontována a nahrazena 
novou včetně opravy kotvení konstrukce stříšky nad vchodem.

Objekt č. 012
V průběhu stavebních prací na opravě obj. č. 012 po demontáži heraklitového podhledu stropu, bylo zjištěno, že 
stávající tepelná izolace stropuje znehodnocena zatékáním srážkových vod, je mechanicky poničena a místy chybí. 
Stávající tepelná izolace bude odstraněna a nahrazena novou tepelnou izolací tak, aby se zabránilo úniku tepla 
z vytápěných prostor. Po okopání stávajících omítek bylo zjištěno, že obj. č. 012 v minulosti byl přistavěn ke 
kamenné zdi historického rázu, která v ploše vykazuje nerovnosti od 6 do 10 cm. Vnitřní omítky budou opraveny 
tak, že budou všechny nerovné stěny vyrovnány do roviny, což vyžaduje provedení několika vrstev vnitřních 
omítek. Po přeměření rovinatosti ploch podlah se zjistilo, že výškové rozdíly jsou 3-6 cm. Podlahy v rámci oprav 
budou vyrovnány do roviny, což představuje více vrstev samonivelačních stěrek. Při opravě svítidel budou 
speciální svítidla nahrazena splňující požadavky na osvětlení jednotlivých místností. Při opravě původního 
odvětrání místností bylo zjištěno, že nucené větrání bylo zaústěno do větracího sopouchu komínového tělesa.

V minulosti při opravě střechy na obj. č. 012 byly komíny ubourány pod střechu a ústí do půdního prostoru.
V rámci opravy bude odvětrání pomocí potrubí VZT vyústěno prostupem v obvodové zdi do vojenského areálu.

Změna termínu dokončení plnění předmětu SoD:

Na základě výše uvedených skutečností, termín pro dokončení plnění dle uzavřené SoD, pro předání a převzetí 

dokončeného díla jako celku se prodlužuje do 30. 11.2022.



Termín dokončení, předáni a píevzcii dihi:
Původní(criníndokončení: 22. II. 2022
Movv icnnin dokončeni: 30. 11. 2022

Souhrnná cenová kalkulace:
Celkové náklady a xmčny v prováděni zakázky (ménépráce/víceprúce) jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze
č, 2 Soupisy vice a méně nákladu ze dne 30.10.2022 formou položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí
Dodatku č. I kSoD 6440-0006-2022-081 ze dne 25. 8. 2022. Oceněni méněprací a víceprací bylo provedeno
v souladu s uzavřenou Stul. či. 3, odst. 3.7. písmeno sub.

Původní cena:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cena bez DPH

DPH 2! XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cena s DPH 21%

Slovy: dvamiHonyosmsctosmdcsút§csUisíctf«stapatnáci 85/ÍOO ktmin českých

2 385 385.00 Kč
500 930,85 Kč

2886 315,85 Kč

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena s DPH 21%
Slovy: osindesátti.sícdovadesáttn 57/100 korun českých

66 192.87 Kč
13 900,50 KČ
80 093.37 Kč

Cena za víccpráce:
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena s DPH 21%
Slow: třistadevadesátdevěUisicšcstsetdvacetří 23/100 korun Českých

330 267. Í4 Kč

69 356,09 Kč
399 623.23 Kč

Cena celková m dílo vc znění Dodatku I:
Cena bez. DPH

DPH 21 %

Cena s DPH 21%
Slovy: třimilionydvěsíčpéuisicosmsctčlyřicctpčl 71/100 korun českých

2 649 459.27 Kč
556 386.44 Kč

3 205 845.71 Kč

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

Pro zdárné provedení stavebního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a jeho dokončeni v náhradním termínu
k 30. 11.2022. komise doporučuje Řediteli QPN! AHNM Praha nastalé skutečností řešit formou Dodatku č. I kc
stávající uzavřené SoD č. 6440-0006-2022-081.

Podpisy členů kom ise:



VyjádřeníkjihgfedcbaZYXWVUTSRQvedoucího PS 0006 Praha:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu

Rozhodnutí vedoucího oddčlení provozu Praha:

dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA



CenovákjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nabídka

MINISTERSTVO OBRANY ČR  

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Hradební772/12, P.O.BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006,12/217,161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO:
Příloha číslo : 

Počet listů:
2

24

Cenová nabídka

Stavební a elektro opravy



Rekapitu lacekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvice a m éně práci

R E K A P ITU LAC E M É N ĚPPR A C Í A V ÍC EPR A C Í

Stavební a elektro opravy onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Na Baště, Praha 1 - Petřín

6440-0006-2022-081

Stavba:

M ísto:

SoDč:

Ze dne:

Nabytí právní moci:

Rekapitulace m éněprací, víceprací a konečných cen pro obj. č. 003,012

původní cena

lie CN zhotoviteli
méněpráce vícepráce konečná cena

Pořadí číslo objektu popis objektu

Kč Kč Kč Kč

Dílny1. 003

Sklady0122.

Rekapitulace celkové ceny (bez D PH ):

Původní cena dle SoD č. 6440-0006-2022-081

2 649 459,27 Kč

556 386,44 Kč

3 205 845,71 K č

Celková cena méněprací

Celková cena víceprací

Celková cena Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s 21% D PH

V Praze dne 27.10. 2022

Za objednatele PS 0006 Praha: Za zhotovitele STATUS stavební a.s.:
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K R YC ÍkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL IST SO U P ISU PR A C Í

N a Laště2 Praha onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - PetřínStavba:

Stavební a elektro opravyObjekt:

CC-CZ:
Datum :

KSO:
M ísto: 26.0;.2022Na Baště, Praha 1 - Petřín

CR - M O, AHNM , PS 0006 Praha IN: 60162694
NZ60162694

Zadavatel:

D IČ:

IČ: 466;9120
Z466;9120

Zhotovitel: Status stavební a.s.

D IČ:

IČ:ČR - M O, AHNM , PS 0006 Praha 60162694
NZ60162694

Projektant:

D IČ:

IČ:ČR - M O, AHNM , PS 0006 Praha 60162694
NZ60162694

Zpracovatel:

D IČ:

Poznám ka:

Cena bez D PH

DPH základní

snížená

Cena s D PH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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R E K A P ITU LA C E kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAČ LE N Ě N Í SO U P ISU PR A C Í

N a Laště, Praha 1 - PetřínonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 7"

: 7!" 8 a !.!0 3) )+3 7,Objekt:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Na Baště, Praha 1 - Petřin

ČR ■ M O, AHNM , IPS 3 9
Status stavební '

28' )

@ * 7 !.
@9) )7 !.

! 6!.0!1 [CZK]Kód dílu - Popis

N áklady ze soupisu prací

01 - O bjekt č. 03 D ílny

011 - Zadní venkovní vstupní schodiště

96 - Bourání konstrukcí

43 - Schodišť ové konstrukce

34 - Stěny a příčky

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

783 - Dokončovací práce - nátěry

766 - Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna

61 - Úprava povrchů vnitrních

784 - Dokončovací práce - malby

776 - Podlahy povlakové

741 - Výměna zářivkových svítidel

767 - Konstrukce zámečnické

02 - O bj. č. 012 Sklady

021 - M ístnosti č. 11,12,13

961 - Demontážní práce - silnoproud

96 - Bourání konstrukcí

766 - Konstrukce truhlářské - vchodové dveře, okna

764 - Konstrukce klempířské

38 - Různé kompletní konstrukce - zazdění otvorů

61 - Úprava povrchů vnitřních

763 - Konstrukce suché výstavby - SDK

777 - Podlahy lité s epoxidovým nátěrem

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

741 . Výměna zářivkových svítidel

7411 - Elektroinstalace - silnoproud - rozvody

7412 - Elektroinstalace - silnoproud - topidla aku. kamna

022 - Relaxační centrum

7413 - Elektroinstalace - silnoproud - hlavní rozvaděč

741 - Výměna zářivkových svítidel

5 • K om unikace pozem ní

96 - Bourání konstrukcí

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

N 01 - O prava R IS 3- M (u sauny)

96 - Bourání konstrukcí

62 - Oprava povrchů vnějších

783 - Dokončovací práce - nátěry

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

764 - Konstrukce klempířské

N 02 - E lektrom ontáže - přípojka pro dílnu (m íst. č. 12)

N 03 - E lektrom ontáže - rozvaděč m íst. č. 12 (d ílna)

(před m íst. č. 13)N 04 - R IS - N

96 - Bourání konstrukcí

62 - Oprava povrchů vnějších

783 - Dokončovací práce - nátěry

764 - Konstrukce klempířské

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
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aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

03 • O bjekt č. 002, 004 A dm inistrativní budovy

031 - Vstupní schodiště přední a zadní

032 - Vstupní schodiště do obj. č. 002

783 - Dokončovací práce - nátěry

N 05 - O prava R IS 4 - E

96 - Bourání konstrukcí

62 - Oprava povrchů vnějších

783 - Dokončovací práce - nátěry

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

764 - Konstrukce klempířské

N 06 - O bjekt č. 026 - Sklady garáže

N061 - Oprav vrat garážových - pant

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

N 07 - O bjekt č. 016 - Strážnice

741 - Výměna zářivkových svítidel

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

N 08 - O bjekt č. 045 - zpevněné prostransví

N081 - Oprava vlajkového stožáru

SO U P IS PR A C Í

Stavba:

Na Baště, Praha 1 - Petřín

Objekt:

Stavební a elektro opravy

Datum :

Projektant:
Zpracovatel:

Na Baště, Praha 1 - Petřín

ČR - M O, AHNM , PS 0006 Praha

Status stavební a.s.
Nádražní 998

396 01 Humpolec

IČ: =66 89 120

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cenová nabídka zhotovitele

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ M nožstvíPopisKód

N áklady soupisu celkem

O bjekt č. 03 D ílny

Zadní venkovní vstupní schodiště

D 01

D 011

D 96 Lourání konstrukcí

Bourání schodišť ových stupňů betonových
zhotovených na m ístě________________________
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených
h! do 150 m m

13,54096G0428191 K m

13,4009;;G1111G2 K m

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100
3,500919;G51123 K m

m m
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100
m m ručně ,;

2,640m211G10;1214 K

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300
do 400 m m ručně

2,640m211G10;1245 K

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 150 m m pl do 4 m2

m3 600G9K 96504G4G16

Bourání základů z betonu prostého m3 40G41K 9610441117

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
180;G4t99;01G5019 K

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km__________________________
G550946t99;01G50910 K
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PČ MJ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]Typ Kód Popis

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
ZYXWVUTSRQ

Schodišť ové konsirukceD 43
Schodišť ové stupně dusané na terén z betonu tř. C

16/20 bez potěru_______________________________

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť

Schodišť ová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20

14,10012 K 434311114 m

m2 2,11513 K 434351141

m2 2,11514 K 434351142

m3 1,507K 43032131315

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 m m za plochu do

5 m2
m3 0,66016 K 631319195

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 m m za sklon

přes 15 do 35°
0,660m3i 17 K 631319181

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 m m za

přehlazení povrchu
m3 0,66018 K 631319011

Příplatek k mazanině tl pres 50 do 80 m m za stržení

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,66019 K 631319171

Výztuž schodišť ové konstrukce a rampy svařovaným i

sítěm i Kari

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v

do4m
m2 1,39521 K 431351121

Odstranění bedněni podest schodišť a ramp

přímočarých v do 4 m
1,395m222 K 431351122

Mazanina tl přes 120 do 240 m m z betonu prostého

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 1,84523 K 631311133

Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,792K 27331351124

M ontáž podlahového roštu šroubovanéhoXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4,000rám pro zapuštěni profil L-30/30 26T26 20/30 ISftfrAl26 M 69752160

M ontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží

čistících zón
m2 0,75027 K 767531111

rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 0,7506975200128 M

m2 9,180Vysátí podkladu před provedením lité podlahy29 K 777111111

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad

ohrožený vzlínáním vlhkosti______________________

M ontáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového

profil ukončovaci pro vnější hrany obkladů hliník matně

eloxovaný 8x2500mm
28,500M 59054122 m

Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou piskem pl

do 0,25 m2 tl přes 3 do 5 m m

Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 13,72077713111134 K

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4

m m m ramorových na stupnice šířky do 300 m m

Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu schodišť

podstupnice výšky do 200 m m
13,72036 K 777313143 m

Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť

stupnice šířky do 300 m m
13,720K 77731315337 m

17,550M ontáž kovových lišt šroubováním38 I K 767896110 m

"Žluto - černá karborvndová hrana, zkosená hrana

13000 x 55 x 55 mm tl. 0,5___________________

i Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

6,000ks39 | M 59054132RP4

998018001 14,703t40 i K

Stěny a příčkyD 34

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25

i do 1 m2 tvárnicem i pórobetonovým i tl 100 m m
m2 0,49041 K 340271021

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do

4 m2 tvárnicem i pórobetonovým i tl 100 m m
m2 2,25034027102542 K

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3,28843 K 622142001

Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušť ky do 3
m2 3,28861234113144 K

m m

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
5,000m294910111145 K

0,196Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t99801800146 K

47 Stropy a stropní konstrukce pozem ních staveb
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 v klenbách

cihlam i tl do 150 m m

D 41

1,000kusK 41123621148
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PČ J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]MJ M nožstvíTyp Kód Popis

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 2,00094910111149 K

00196Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t50 K 998018001ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D okončovací práce - nátěryD 783
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do

1,5 m2
kus G60000K ;6669191151

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes

2 m2
kus 120000;6669191552 K

Demontáž interiérového zám ku k opětovnému použití 3,000;66661848 kus53 K

Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému

použiti
kus 60000K ;6666184954

Demontáž vrchní dveřní zástrče k opětovnému použití 60000kus55 K ;66661844

Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru
m2 97,09256 K 783101201

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru
m2 97,092K 78310120357

Dekorativní obroušení podkladu truhlářských

konstrukcí před provedením nátěru -
m2 97,09278310120558 K

Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před

provedením nátěru
97,092m259 K 783101403

Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí
m2 97,09260 K 783164101

Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí
m2 97,09261 K 783168101

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašť ovačem
m2 1,58162 K 783301313

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

obroušením
m2 1,5816G K 783306801

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukci
m2 1,58164 K 783315101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí
1,581m265 K 783317101

9,000Zakrytí nemalovaných ploch, podlah m266 K 784171101

CBAfólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m m2M 581248426;

9,000páska malířská z PVC a UV odolná B7 dnů) do š 50mmM 5812484068 m

M ontáž dveřního interiérového kování - zám ku kus 3,000;66660;2869 K

M ontáž dveřního interiérového kování • štítku s klikou kus 6000070 K ;66660;29

Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího
44,000kus;666919G1;1 K

a sklápěcího křídla

M ontáž schodišť ových věží dílcových o půdorysné

ploše do 10 m2 v do 10 m
95,000K 94942111172 m

Příplatek k schodišť ovým věžím dílcovým do 10 m2 v

přes 10 do 20 m za první a 21KD den použití
95,00073 K 949421211 m

Demontáž schodištových věží dílcových o půdorysné

ploše do 10 m2 v do 10 m
95,000K 94942181174 m

M ontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení

v do 10 m
m2 205,200K 94922111175

Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za

první a ZKD den použití_______________________
Demontáž lešeňove podlahy s příčníky pro dílcová

lešení v do 10 m

410,400m294922121176 K

205,200m277 K 949221811

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v
00G51t99876610278 K

přes 6 do 12 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez

použití mechanizace :______________________
00G51t99876618179 K

K onstrukce truhlářské - vchodové dveře, oknaD 766
Demontáž prahů dveří dvoukřídlových 3,000kus80 K 766491853

M ontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes

10 cm .
3,000kus81 K ;666952GG

práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1470mm š

150mm
1,000kus6118750182 M

práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1700 mm š

150mm
1,000kus61187501RP183 M

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š

100mm
1,000kus6118721684 M

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru
1,145m278310120385 K

Dekorativní obroušení podkladu truhlářských

konstrukcí před provedením nátěru
1,145m286 K 783101205

Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí ____________________________
1,145m278316410187 K
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PČ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]Kód F’opis MJTyp

Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí___________________________________
m2 1,14588 K 783168101ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ú prava povrchů vnitřn íchD 61
m2 300,520784121001 Oškrabání malby v m lsnostech v do 3,80 m69 K

Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo

vápenocementové om ítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 m2 228,72090 K 978013121

@

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

'Příplatek k vnitrosťavenišlfn"ďopravě suti "a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
1,042t93 K 997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakci

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01
1,042K 997013609 t95

07

Oprava vnitřní vápenocementové štukové om ítky stěn

v rozsahu plochy do 10 %
m2 228,72061232542196 K

Obroušení podkladu om ítnutého v m ístnostech v do

3,80 m
228,720m2K 78411101197

1,604Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t98 K 998018001

D okončovací práce - m albyD 784
Oprášení (ometeni) podkladu v m ístnostech výšky do

3,80 m
m2 300,52078411100199 K

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes

0,1 do 0,25 m2 v m ístnostech v do 3,80 m
kus 15,0007841612.11100 K

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes

0,5 do 1 m2 v m ístnostech v do 3,80 m_____________

Základní akrylátova jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v m ístnostech v do 3,80 m

H loubková jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v m ístnostech v do 3,80 m
m2 300,520784181121103 K

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře

otěruvzdorných v m ístnostech do 3,80 m
m2 300,520K 784221101104

m2 9,200Zakrytí vnitřních ploch stěn v m ístnostech v do 3,80 mK 784171111105

71,800Zakrytí nemalovaných ploch, podlah m2784171101106 K

VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm2 85,000fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5mM 5812484210;

85,000páska malířská z PVC a UV odolná B7 dnů) do š 50mm58124840108 M m

Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení
9,200m2109 K 784191005

malířských prací

Č ištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských

prací
m2 71,800784191007110 K

71,800Vysátí podkladu povlakových podlah m2111 K 776111311

Podlahy povlakovéD 776

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 59,600776410811112 K m

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky

ručně
54,050m2776201811113 K

Odstranění zbytků ilepidla z podkladu povlakových

podlah broušením
54,050m2K 776111116114

Vysátí podkladu povlakových podlah m2 54,050K 776111311115

Broušení podkladu povlakových podlah před litím

stěrky
m2 54,050776111115116 K

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

povlakových podlah
54,050m2;;6121112117 K

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou

pevnosti 30 M Pa tl přes 5,do 8 m m___________

Lepení pásů z PVČ standardním lepidlem

54,050m2776141123118 K

54,050m2119 K ;;6221111

m2 54,050krytina podlahová heterogenní tl 2mmM & $ &!120

M ontáž obvodových soklíků výšky do 80 m m

60,792lišta soklová PVC 30x30mm28411003122 M m

Pastování a leštěni podlahovin ručně 54,050m2776991141123 K

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m ručně___________________________
0,153t997013212124 K
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PČ MJ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXCZK] Cena celkem [CZK]PopisTyp Kód

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 0015Gt125 K 997013219

m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

mezlskládku do 1 km se složením__________________

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km ____________________________

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu z. plastických hmot kód odpadu 17

02 03

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v

objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez

použití mechanizace
0,837130 K 998776181 tZYXWVUTSR

V ým ěna zářivkových svítidelD 741
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému

zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím
kus 13,000K 741854923131

Demontáž vodič Cu izolovaný plný a lanéný s PVC

pláštěm žíla 95-185 m m2 volně
2,000132 K 741120833 m

Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A

zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti

2P+PE

1,000kus133 K 741315843

Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového délky přes 1100 m m bez zachováním

funkčnosti

10,000kus134 K 741371823

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m ručně________ _ ____________
PriplatelTk vnifřoštáveništní dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

skládku do 1 km s naložením a se složením
00096t137 K 997013511

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
1,824t138 K 997013509

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17

02 03

0,096t139 K 997013813

M ontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2
kus 3,000140 K 741371004

zdroje s krytem
M ontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4

3,000kus141 K 741371006
zdroje s krytem

M ontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 6

zdrojů s krytem
kus 1,000K 741371006RP1142

M ontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 8

zdrojů s krytem_______________________________

7413710e6RP1R
1,000kus143 K

P2XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
svítidlo záfívkové stropní přímé, mřížka parabolická,

indukční předřadník s kompenzací, 4x36W
3,000kusM 34814446144

svítidlo záfívkové stropní přímé, mřížka parabolická,

indukční předřadník s kompenzaci, 6x36W
1,000kusM 34814446RP1145

svítidlo zářivkové stropnípřímé, mřížka parabolická,

indukční předřadník s kompenzací, 8x36W
34814446RP1RP

kus 1,000146 M
2

kus 32,000zářivka lineární 36WG13 denní bíláM 34751014147

32,000kusstartér - zapalovač 4-22W

D + M svítidlo lineární EIK - 38 - A03, do těžkých

provozů, strojoven, ELKOM P

34764022148 M

741371006RP1R
4,000kus149 K

P3
M ontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1

1,000kusK 741370002150
zdroj se sklem

1,000svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27 kusM 34821275

1,000kusžárovka čirá E27/42W 2ksM 34711210152

Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových

tlačítkových nebo páčkových
spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2,

šroubové svorky
2,000kus34535001M154

spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1,

šroubové svorky
1,000kus34535000M155

3,000kuskryt spínače jednoduchý34539049156 M

M ontáž zásuvka Xpolo)zapušténá bezšroubové

připojení 2xX2P+PE) dvojnásobná
kus 1,000741313003157 K

zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové
1,000kusM 34555201158

svorky
Zataženi vodičů do starých trubek ke stávajícím

vodičům průřezu vodiče do 2,5 m m2_________
9,000159 K 741120902 m
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PČ Popis MJ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]KódTyp

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení,
10000kus160 K 741810001RP1

revizní zpráva

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
00615998741101 t161 K

m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez

použití mechanizaci___________________________
001G6162 K 998741181 t

Konstrukce zámečnickéD ;6;
Oprava zavěšení kovových m říží do 4 m2, včetně

promazání
kom 1000016G K 7676918G2RP1

Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmotK 76789G811

M ontáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů

obloukových, vyplň z umělých hmot š do 1,50 m
K 76789G11GXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

stříška vchodová oblouková, kotvená pomoci konzol,

hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1800x

700 mm

M &"$ !'($

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
K 949101111

Obj. č. 012 Sklady

M ístnosti č. 11,12,13

D 02

D 021

D 961 Demontážní práce - silnoproud
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému

zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím
kus 1G0000K 74185492G164

Demontáž zásuvek prům yslových nástěnných

venkovních bezšroubových bez zachování funkčnosti

3P+PE

Demontáž zásuvek prům yslových zapuštěných

venkovních šroubových bez zachování funkčnosti

2P+PE

Demontáž vypínačů prům yslových nástěnných bez

zachování funkčnosti
kus 60000741323889RP1167 K

Demontáž krabice AfY vodiče se čtyřdílnou svorkou 20,000kus168 K 228260061

Demontáž vodič Cu izolovaný plný a ianéný s PVC

pláštěm žíla 0,55-70 m m2 pevně
1590060741120841169 K m

Demontáž vodič Cu izolovaný plný a Ianéný s PVC

pláštěm žíla 0,15-70 m m2 uložených v trubkách nebo

lištách

GG0550170 K 741120821 m

Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A

bezšroubových bez zachováni funkčnosti přes 2 do 4

svorek

kus 3,000171 K 741G11845

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A

šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky
3,000kus172 K 741G11817

Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných

vkládacích uložených pevně
34,87017G K 741112801 m

Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového délky přes 1100 m m bez zachováním

funkčnosti

kus 60000741G7182G174 K

kus 4,0002102405D3RP2 Demontáž akumulačních topidel do 3 khh175 K

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 6 do'9 m s použitím mechanizace

Příplatek-íTvnitrostaveništni dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouřaných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 k'm se složením

Příplatek k odvozu isuti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
80018tK 99701G509179

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
0,422t180 K 99701G6G5

YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALourání konstrukcíD 96
Vybourání kovových kom ínových dvířek pl přes 0,3 m2

ze zdivá cihelného
2,000kus976072G21181 K

Vybourání kom ínových dvířek betonových nebo ŽB pl

do 0,1 m2 ze zdivá cihelného nebo kamenného
kus 2,000182 K 976042221

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2
260000kus76669191418G K

m2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně

křídel pl do 2 m2
1G0920m2184 K 968062G55

10800Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2185 K 968062455
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PČ Popis* CenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcelkem [CZK]MJ M nožství J.cena [CZK)KódTyp

Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m

hmotnosti do 50 kg/m____________________________

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové om ítky stropů rákosových v rozsahu

přes 50 do 100 (

m3 0,036186 K 964011211

72,840m218; K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové om ítky stěn v rozsahu přes 50 do

100(

m2 172,280K 978013191188

Vyškrabání spár zdivá cihelného m imo kom ínového 172,280m2189 K 978023411

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky

ručně
m2 21,040776201811190 K

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 18,520191 K 776410811 m

Demontáž podlah vlysových lepených s lištam i

lepeným i do suti
m2 33,540192 K 775511800

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušť ky do 32 m m m2 21,040762522811193 K

Odstranění násypů pód podlaham i tl do 200 m m pl

přes 2 m2
m3 21,040194 K 965082933

Odstranění lepidla ručně z podlah

Odstranění tepelné izolace stropů"při6ifé nebo

nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl do 100

m2 54,580195 K 776991821

m2 72,840K ;1G1108G1196

m m
Demontáž truhlářského obložení podhledů

podkladových roštů
m2 72,840197 K 766421822

Odstranění tepelné ižolace stropů volně kladené z

vláknitých materiálů suchých tl do 100 m m
m2K 713110811

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
47,199tK 997013112198

Příplatek k vnitrostaveništhrčloprave suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 47,199t199 K 997013219

m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
47,199tK 997013501200

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
888,250997013509 t201 K

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01
43,435t202 K 997013609

07
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
3,150tK 997013811203

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
0,102tK 997013814204

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17

02 03 __________

0,058t205 K 997013813ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K onstrukce truhlářské / vchodové dveře, oknaD 866
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

kus 6,000766691914206 K
m2
M ontáž vchodových dveří jednokřídlových bez

nadsvětlíku do zdivá
6,000kus207 K 766660411XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dveře jednokřídlé pla stové bílé plné max rozměrv

otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
m2 6,00061140500208 M

Výměna bezpečnostní vložky zám ku u

bezpečnostních dveří
6,000kus766666931RP209 K

kus 6,000Iezpečnostní vložka JAIM 54914622RP210

M ontáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v

do 1,5 m s rámem do zdivá
12,300m 2766622115211 K

okno plastové otevlravé/sklopné dvojsklo přes plochu

1m2 přes v 2,5m
8,700m2M 61140055212

okno plastové otevírávé/sklopné dvojsklo přes plochu

1m2 přes v 2,5m, mléčné sklo
3,600m2M 61140055RP1213

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 30,000m2619991001214 K

M ontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých

dřevěných
7,788m2K 786626111215

kus 10,000žaluzie interiérová AI bílá 66x118cm216 M 61124342

M ontáž těsnění připojovací Spáry osténí nebo nadpraží

komprimační páskou W
30,800K ;666296G121; m

páska okenní těsnicí měkčený pěnový PUR

impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm

M ontáž těsnění připojovací spáry ostění montážní u

30,800M 59071025218 m

42,400219 K 766629631RP1 pěnou
litr 15,704pěna montážní PUR nízkoexpanzníM 23170001220
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PConmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 2 )žství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{C2KJ Cena celkem JCZK]Typ Kód Popis

M ontáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fóliíK ;666296G9 11,600221 mXWVUTSRQP
fólie okenní těsnicí univerzální klimaticky aktivní

omltatelná 50mm s butylem_______________________

Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken

jednoduchých plochy pres 1 do 2 m2_______________

Seřízení plastového okenního nebo dveřního

otvíracího a sklápěcího křidla_____________________

M ontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových

š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

59071091 11,600M m

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm 7,250226 M 61144401 m

Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném kus 20,000227 K 953941711

kotva průvleková pro střední zatíženi se šestihrannou

hlavou M12 dl 145mm
20,00054879035 kus228 M

Dodáni a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 m m do

zdivá z cihel
40,000953991121 kus229 K

Seřízení plastového okenního nebo dveřního

otvíracího a sklápěcího křídla

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v

objektech v do 24 m
006GG231 K 998766103 t

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez

použití mechanizace___________________________
006GG232 K 998766181 t

K onstrukce klem pířskéD 764
Oplechování parapétů rovných mechanicky kotvené z

Pz plechu rš 250 m m___________________________
7,250233 K 764216403 m

Různé kom pletn í konstrukce - zazdění otvorůD 38
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225

m2 cihlam i plným i tl přes 100 m m
kus 2,000234 K 340235212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes

0,0225 do 0,09 m2 cihlam i plnými tl přes 100 m m
kus 5,000K 340236212235

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do

4 m2 cihlam i plným i tl přes 100 m m .
m2 3,813236 K 340239212

Oprava vnější vápenné hladké om ítky členitosti 1 stěn

v rozsahu přes 80 do 100 (
1,813m2237 K 622325119

Tenkovrstvá m inerální om ítka malých ploch přes 1 do

4 m2 na stěnách
1,830kus238 K 622385105

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 5,000239 K 9491011.11

1,195Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t240 K 998018001

Ú prava povrchů vnitřn íchD 61
Vyrovnání podkladu vnitrních stěn maltou vápennou tl

do 10 m m
m2 25,232241 K 612135000

Vápenná om ítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních

stěn nanášená ručně
K 612311111

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou

za každých dalších 5 m m tl
K 612135090

Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 55,840242 K 612131100

Sanační om ítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn

nanášená ručně
70,320m2612316121243 K

Vápenná om ítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn

nanášená ručně
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušť ky do

3 m m
m2 126,160K 612311131245

6,830Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2246 K 612315302

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6,m tK 998018001248

K onstrukce suché výstavby - SD K
M ontáž obložení podhledů podkladového roštu

D 763
254,600K 766427112249 m

řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm

dl 4m
0,420m3250 M 60511110

M ontáž izolace tepelné vrchem stropů volné kladeným i

rohožem i, pásy, dílci, deskam i
m2 101,840251 K 713111111

pás tepelně izolační univerzálníÁL0,032-0,033 tl 50mm 103,877m263152096252 M

pás tepelně izolační univerzálníÁL0,032-0,033 tl 140
63152102RP1M

mm
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá

spodní kce profil CD+UD REI do 90
101,840m2763131431253 K

m2 101,840M ontáž parotěsné zábrany do SDK podhledu254 K 763131751
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PČ J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]MJ M nožstvíKód PopisTypXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TCT900010039 UR
zábrana parotěsné PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m

Tmelení spař nebe rohů tesařských kcí disperzním

tmelem

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

$$ $%M
S

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m!& K 99

XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPodlahy lité s epoxidovým nátěremD 777

Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy

Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy

Zametení podkladu před provedením lité podlahy

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

70,320260 K 777111121 m

m2 1010840261 K 777111101

m2 1010840262 K 777111111

1010840Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2K 7771G1111263

Vyrovnání podkladu podlah stěrkou StoPox IM S BV

plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 m m

777121115.STO.
m2 1010840264 K

001

Krycí epoxidový prům yslový nátěr podlahy m2 44,340265 K 777611121
Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou

pracnost provádění podlahových soklíků
m2 44,340266 K 777611181

Krycí epoxidový antistatický nátěr podlahy

Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou

pracnost provádění podlahových soklíků_______

Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

m2 47,250267 K 7776111G1

m2 47,250268 K 777611181

1010840.m277761210G269 K

Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

Stěrka cementová podlahová samonivelační pro

vyrovnání podkladu 30 M Pa tl od 2 do 30 m m______

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do

m2 1010840270 K 77761210G

775141124RP1K

10070tK 998777101271
6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez

použiti mechanizace___________________________
10070t272 K 998777181

D okončovací práce - nátěry____
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

obroušením

D 783

m2 32,06678GG06801273 K

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašťovačem ____________________________

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukcí___________________
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí________________ ,__

32,066m2274 K 78GG01G1G

275! K m2 32,06678GG15101

G20066m22761 K 78GG17101

D okončovací práce - m albyD 784
m2 14006GZakrytí nemalovaných ploch, podlah2771 K 784171101

Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v

m ístnostech v do 3,80 m
m2 10088784171121278 K

m2 10108G0Zakrytí vnitřních ploch stěn v m ístnostech v do 3,80 m279 K 784171111

m2 $ $ #&&fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m!&$ &M

!$ %#!páska malířská z PVC a UV odolná B7 dnů) do š 50mmM !&$ &281 m

Obroušení podkladu om ítnutého v m ístnostech v do

3,80 m
1720290m2784111011282 K

Oprášení Xometení) podkladu v m ístnostech výšky do

3,80 m
m2 1720290283 K 784111001

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v m ístnostech v do 3,80 m______ ^_________

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře

qtéruvzdorných v m ístnostech do 3,80 m____________

Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených

po provedení malířských prací

10108G0m2784181101284 K

m2 2740120K 784221101285

m2 150G68286 K 78419100G

10108G0m2Vysátí podkladu povlakových podlah287 K 776111G11
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských

prací_________________
10108G0m2288 K 784191007

V ým ěna zářivkových svítidel_________
M ontáž svítidlo zářivkové prům yslové stropní přisazené

2 zdroje s krytem _ __
svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsnélPOG, čirý

akrylát, elektronický předřadnlk, 1x28W, délka

1272mm______. ............. ....... ..............
svítidlo zářivkové pnjmyslové prachotěsné IP66, čirý

akrylát, elektronický předřadnlk, 2x28W, délka

O.27.2mm________ ________________________________

D 741

20,000kus289 K 741G71104

6,000kusM " &""$

" &""$ &M
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PČ MJ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]Kód PopisTypXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zářivka lineární 36WG13 denní bílá kus $M 34751014291

startér-zapalovač 4-22W kus 12,000M 34764022

svítidlo lineární ELM - 38 - A0310 PL 1000 mm 35 W kus 10,00034833102RP 1293 M

svítidlo lineární ELM - 38 - A0315 PL 1500 mm 35 W kus 4,000M 34833102RP2

M ontáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí

normální se zapojením vodičů
kus 7,000295 K 741310001

spínač nástěnnýjednopólový, řazení 1, ÍP54, Šroubové

svorky
3,000kus296 M 34535054

M ontáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí

venkovní/mokré se zapojením vodičů______________
spínač nástěnný dvoupólový, řazení 1, IP44, šroubové

kus 1,070297 K 741310032

kus 4,000& M 34535015RP1
svorky

M ontáž zásuvek prům yslových nástěnných provedení

IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů

zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+T+PEIP67,

šroubové svorky
kus 5,000M 35811308300

zásuvka vestavná přímá 32A - 5pól, řazeni 3P+/V+PE

IP44, šroubové svorky
kus 1,000M 35811489301

M ontáž zásuvek nástěnných šroubové připojení

3P+PE se zapojením vodičů______________________

zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazeni 2P+PE IP44,

šroubové svorky________________________________

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6

302

kus 12,000M 35811475

304

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez

použití mechanizace_____________________________

Elektroinstalace - silnoproud - rozvody

998741181 0,043K t305

D 7411

M ontáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měřeni do

výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový

třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na

elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

BER212/TVP7P)

1,00035711866 kus307 M

M ontáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo

válcový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů

‘M ontaž'vo3ič"CLrižolĎvařrý"plřrýTlařréřrý_š'PVC
pláštěm žíla 0,15-16 m m2 zatažený Xnapř. CY, CHAH-"
#$
kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY) 3x1,5mm2
87,05534111030310 M m

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450r750V BCYMY) 4x1,5mm2
25,357311 M 34111060 m

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY) 3x2,5mm2
51,139M 34111036 m

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY)5x2,5mm2
30,300M 34111094313 m

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY) 5x4mm2
28,36634111098314 M m

M ontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC

pláštěm žíla 25-35 m m2 zatažený Xnapř. CY, CHAH-V)
18,000315 K 741120103 m

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY) 5x6mm2
13,58134111100M m

M ontáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120

m m s víčkem '
660660741110512317 K m

elektroinstalační lišty s víkem PVC 69,993M 34571216RP1318 m

Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem 213,602319 741110571K m

M ontáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do

100x100 m m____________ __________________

krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66

čtvercová 100x100mm
31,000kus321 M 34571479

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení,

revizní zpráva_______________________________
kus 1,000322 K 741810001RP1

Elektroinstalace - silnoproud - topidla aku. kamnaD 7412
4,000M ontáž akumulačních topidel do 3 khh kus210240503RP1323 K

Zapojení vedení do spotřebičů 100x100 m m nebo

AfY, CYKY
kus 15,000324 K 741854932rp2

Akumulační kamna 3 kWh, dvourychlostnl ventilátor,

příkon 3000W, včetně ovládáni
4,000kusM 35671005RP2325

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení,
1,000kus741810001RP1326 K

revizní zpráva

Strana 12 z 22



PČ M nožství CenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcelkem [CZK]Kód Popis MJ J.cena [CZK]Typ

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v ďo 6
0,200327 K 998741101 t

m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez

použití mechanizace W
0,200328 K 998741181 tZYXWVUTSR

V zduchotechnika - odvětráníD 751
Rozpojení vedeni1 do 100x100 m m nebo Afg.CgKgK 741854931RP1

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové
K 751111811

potrubí D do 200 m m

M ontáž ventilátoaraxiálního nízkotlakého nástěnného
K 751111012

základního D přes W100 do 200 m m________________XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka

IP44 35WD 150mm
M 42914121

M ontáž protidešť ové žaluzie nebo žaluziové klapky na

kruhové potrubí D do 300 m m
K 751398041

m řížka větrací kruhová nerezová se síť kou a krytem D

150m m
M 42972888

Zapojení vedení do spotřebičů 100x100 m m nebo

Afg, CgKg
K 741854932rp2

Vzduchotechnické [potrubí z pozinkovaného plechu

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100

do 200 m m

K 751510042

trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mmM 42981098

průchodka bntová, ik zabetonování, DT 200M 42978006

objímka s gumou Pz M8/M10 D 150mmM 42390173

objímka ocelová dvojdílná DT 150M 42390545

Demontáž vypínačů prům yslových nástěnných bez

zachováni funkčnosti_________________________

M ontáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí

venkovní/mokré se [zapojením vodičů

K 741323889RP1

K 741310032

spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2,

šroubové svorky
M 34535001

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na

M VC nebo M V tl do. 450 m m
K 971033351

Osazování rovných průchodek potrubí VZT do pr. 200
953942222RP1K

m m

Začištění om ítek kolem oken, dveří, podlah nebo

obkladů
999&K

Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2

na podhledech
621525103K

Relaxační centrumD 022

D 7413 E lektro instalace - silnoproud - hlavní rozvaděč
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému

zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím
kus 13,000741854923329 K

Demontáž jistič jednopólový nn do 6 A ze skříně kus 3,000741322835RP3330 K

7,000Demontáž jistič jednopólový nn do 10 A ze skříně kus741322835RP1331 K

10,000Demontáž jistič jednopólový nn do 16 A ze skříně kus741322835RP2332 K

Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně 6,000kus741322855333 K
■

9,000Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně kus334 K 741322815

1,000Demontáž jistič třípólový nri do 63 A ze skříně kus335 K 741322865

Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25

A ze skříně'.
1,000kus336 K 741324835

Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63

A ze skříně_______

Demontáž stykač stejnosměrný vestavný

dvou/třípólový do 100 A

Demontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A 1,000kus741331825339 K

Demontáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 100
kus 1,000741331831340 K >

Vnitrostaveništní doprava súti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

Příplatek k vnitrostaveništňiWdopravě suti li

vybouraných hmot zá zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
0,093t343 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km ’ se složením_____________
1,767t344 K 997013501
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PČ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJTyp Kód

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17

02 03

0,093t345 K 997013813

M ontáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů______________________________XWVUTSRQPONM
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika I vypínací

schopnost 10 kA
3,000kusM 35822107

jistič 1-pólový 10 A vypínači charakteristika I vypínací

schopnost 6 kA_________________________________

jistič 1-pólový 16 A vypínači charakteristika I vypínací

schopnost 10 kA________________________________

M ontáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se

zapojením vodičů_______________________________

jistič 3-pólový 16 A vypínači charakteristika C vypínači

schopnost 10 kA

kus 7,00035822115M

kus 10,000M 35822111

kus 6,00035822166M

jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika Č vypínací

schopnost 10 kA________________________________

M ontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A

ve skříni se zapojením vodičů_____________________

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu

0,03A_________________________________________

M ontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A

ve skříni se zapojením vodičů

kus 1,00035822176M

kus 3,000M 35889206

chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu
kus 1,00035889206RP1G56 M

M ontáž stykač střídavý vestavný čtyřpólóvý do 25 A se

zapojením vodičů
3,000kus357 K 741330052

stykač vzduchový 3pólový C17.00 48V PC P

M ontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se

zapojením vodičů______________________________

stykač vzduchový Spálový C17.10 220-230V/50Wz

kus 3,000M 35821110

kus 1,00035821108M

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení,

revizní zpráva_______________________________
kus 10000741810001RP1G61 KZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ým ěna zářivkových svítidel_____
Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového délky přes 1100 m m bez zachováním

funkčnosti .

D 741

5,000kusK 741371823G62

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
0,048tK 997013112G6G

Příplatek k vnitrostaveništní'dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 0,048tK 997013219364

m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
0,048t997013501G65 K

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
0,912tG66 K 997013509

Poplatek za uloženi na skládce Xskládkovné)

komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
0,048tG6; K 997013635

M ontáž svítidlo zářivkové prům yslové stropní přisazené
kus 20,000G68 K 741371104

2 zdroje s krytem ___ _________ _____ _
svítidlo zářivkové průmyslově prachotěsné lP667čirý

akrylát, elektronický předřadník, 1x28W, délka

1.27.2mm
zářivka lineární 36WG13 denní bílá

kus 5,000M 34833102

kus 10,000M 34751014

kus 10,000startér - zapalovač 4-22W34764022G;1 M

K om unikace pozem níD 5

Lourání konstrukcíD 96
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100

4,000919735112372 K m
m m

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 m m

ručně
60000m2113107142373 K

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100

m m ručně
60000m211G10;121374 K

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo

m říží pl do 0,6 m2
10000kus976085311375 K

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných

dlaždic komunikací pro pěší ručně_________________
Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl

přes 150 do 300 m m ručně_______________________

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do

33,500m211G106121G;6 K

9,120m211G10;1G2377 K

m2 9056011G10;1G1378 K
150 m m ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100

m m ručně W
m2 33,500379 K 11G10;121
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PČkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nena celkem jNZKkMJ M nožství J.cena [CZK]Kód PopisTyp

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v pres 6 do 9 m s použitím mechanizace

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

vybouraných hmot zá zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením__________________

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km pres 1 km

Poplatek za uložení ha skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ;:e směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keram ických výrobků kód odpadu 17 01

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně
m3 10051G85 K 122211101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny'3 objem do 20 m3 strojně
m3 6041GG86 K 122251101

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně
0,300m3G8; K 122211101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 do 100 m3
m3 ;0912G88 K 16;151101

Vodorovné přem ístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

;0912m3G89 K 162;5111;

Příplatek k vodorovnému přem ístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

m3 1500G28G90 K 162;51119

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zem iny a

kamení kód odpaduh? 05 04_____________________

Rozprostření ornice.tl vrstvy do 200 m m v rovině nebo

ve svahu do 1:5 ručhé___________________________

;0912tG91 K 1;1201221

m2 25,500G92 K 181G1110G

XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ryty pozem ních kom unikací, letišť a ploch dlážděné
Hutnění boků násypů pro j;ikykoliv sklon a m íru

zhutnění svahu

D <9
m2 32,000K 1;1151101G9G

Podklad z kameniva; hrubého drceného vel. 16-32 m m

plochy do 100 m2 tli200 m m
m2 32,000K 564;60101G94

Kladení zám kové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
53,600m2G95 K 596211110

60 m m skupiny A pl do 50 m2

!! & WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2M ! ! $!G96

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z

kameniva velikosti clo 0,09 m2 pi do 50 m2
m2 6,000596811120G9; K

#$&dlažba desková betbnová 500x500x50mm přírodní m2M ! !# $G98

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

30,000obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm! $% $%M m

obrubník betonový chodníkový 500x 100x250mm !! $%401 M m

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným:.
6,630t99822G011402 K

O prava R IS 3/ M <u sauny)
Lourání konsirukcí

D N 01

D 96
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové om ítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do’100 %

20080m29;8015G91403 K

Vyškrabání spár zdivá cihelného m imo kom ínového 20080m2K 9;802G411404

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s omezením mechanizace

Příplatek k vnitrostávehištni "dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných;hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
00152t407 K 99;01G501

Příplatek k odvozu jsuti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km ______________________
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu'ze směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a kerámickýčh výrobků kód odpadu 17 01

00289t99;01G509408 K

00152t409 K 99;01G609

07

O prava povrchů vnějšíchD 62
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225

m2 cihlam i plným i tl do 100 m m___________________
100000kus410 K G402G5211
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PČ M nožství J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]MJTyp Kód Popis

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225

m2 cihlam i plným i 0 přes 100 m m

Penetrační nátěr vnějších stěn' nanášený ručně m2 2,080K 6221G1121412

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošné

ručně
m2 2,080K 6221G1101413

Vápenocementová om ítka hladkých vnějších stěn

tloušť ky do 5 m m nanášená ručně
2,080m2K 622G2G111414

Tenkovrstvá akrylátová om ítka zatíraná Cem ix 1,5 m m

vnějších stěn

622511012.YDN.
2,080m2K415

001
0,283Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t416 K 998018001

YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD okončovací práce - nátěryD 783
Odstranění nátěru zé zámečnických konstrukcí

okartáčováním
m2 10G20;8GG06809417 K

10G20Ometení zámečnických konstrukcí m2;8GG01401418 K

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašfovačem
m2 10G20K ;8GG01G1G419

Mezinátér jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukcí
m2 10G20420 K ;8GG15101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí

Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 m m kus 3,000422 K ;8G009G01

E lektrom ontáže - kom pletace rozvodůD 7=7
Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého

stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí__________

Odpojení vodičů jednostranné od šroubku s označením

drátu

kus 4,000423 K 58010;001

pár 8,000424 K 220111411

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem
160000kus;41128002425 K

Demontáž pojistkových patron nožových kus 120000218120102426 K

Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 10000952902611427 K

kus 90000M ontáž pojistkových patron nožových210120102428 KXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 * . ( ) )6. ) # 0' . , * .2 $

( + ), . * NWOO
kus 3.000M "!& ! $&429

pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedeni

normální charakteristika aM
3,000kusM 35825466RP1430

pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM,

montážní velikosti Nfjl_______________________

Zapojení vodičů po měření

3,000kusM 35825426

%&

Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení

štítkem jističů, pojostek, zásuvek, vypínačů a pod.
kus 120000741128002RP1433 K

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do

100 000,- Kč
kus 10000434 K ;41810001

Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v do 6
0,020998;41101 t435 K

m

K onstrukce klem pířskéD 764

0,420Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2K ;;6111112436

0,420Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru m2;8G901401437 K

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

povlakových podlah
m2 0,420K ;;6121112438

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 m m z M C 15

provedený v pásu
m2 0,4206G24510214G9 K

Oplachování horních ploch a nadezdívek Xatik) bez

rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 m m
10G00764214405440 K m

Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m j_____
0,027t998;64101441 K

E lektrom ontáže - přípojka pro dílnu :m íst, č. 12)
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v

zastavěném prostoru W_______________________

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože

přes 35 do 50 cm [ ________________
H loubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v

hornině tř I skupiny 3

' (

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl

60 cm z horniny tř I skupiny 3____________________

M ontáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

5x10 až 16 m m2 Xnápř. CYKY) bez ukončení

uloženého volně nebo v liště_______________ _____

) &*!* +

, i



CenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcelkem [CZK]PČ M nožství J.cena [CZK]MJPopisKódTypXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kabel instalačníjádro Cu plné izolace PVC plášť PVC

450/750V BCYMY) SxIOmmZ
16,100M 34113034 m

M ontáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do

krabic D přes 40 do 83 m m uložená volné________
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová

korugovaná Bchránička) D 52/63mm, HDPG+LDPG
16,100M 34571352 m

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 m m š do 100
10;00K 974031133451 m

m m

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 00150452 K 6121G5101

00150Vápenná hladká om ítka rýh ve stěnách š do 150 m m m2453 K 612G15111

Tenkovrstvá m inerální om ítka malých ploch pres 0,1

do 0,25 m2 na podhledech
kus 00110621385102454 K

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
2,230tK 998741101455

m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez

použití mechanizace___________________________
2,230t456 K 998741181ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lektrom ontáže - rozvaděč m íst, č. 12 :d ílna)D N 03
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na M V nebo

M VC pl přes 0,25 m '2________________________
m3 0,054K 973031151457

M ontáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez

zapojení vodičů hmotnosti jednoho pole do 200 kg

skříň rozváděče eleldroměrového pro přímé měřeni do

výklenku celoplastové provedeni pro 1x jednosazbový

třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s

plombovatelným krýtem jističů BGR112/PVP7P)

kus 1,00035711651459 M

M ontáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se

zapojením vodičů______________________________

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací

schopnost 10 kA
kus 4,000M 35822107

jistič 1-pólový 10 A Vypínací charakteristika B vypínací

schopnost 6 kA
kus 3,000M 35822115462

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací
kus 3,000M 35822111463

schopnost 10 kA
M ontáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se

zapojením vodičů
6,000741320175 kus464 K

jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací

schopnost 10 kA
kus 8,000465 M 35822166

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací

schopnost 10 kA
kus 1,00035822403466 M

jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací

schopnost 10 kA
kus 1,00035822176467 M

M ontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A

ve skříni se zapojením vodičů____________________

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu

0,03A
kus 7,000M 35889206

M ontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A

ve skříni se zapojením vodičů_____________________

chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu

0,03A___________ _______________________________

M ontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se

zapojením vodičů_______________________________

6,000kusM 35889206RP1

stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V/50Hz kus 4,000M 35821108473

:před m íst. č. 13)D N 04

D 96

R IS-N

Lourání konstrukcí
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové om ítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 3,580978015391474 K

Vyškrabání spár zdivá cihelného m imo kom ínového m2 3,580475 K 978023411

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m somezením mechanizace

Příplatek k vnitróstavěhišiňT dopravě suti a

vybouraných hmot'za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vyboúraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 se složením
00261t997013501478 K

Příplatek k odvozu'suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km '_________________________

Poplatek za uložerjí na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01

) &*!* +

,



PČkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATyp M nožství J.cena [CŽK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O prava povrchů vnéjších__________

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09

do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 m m

D 62

kus 1,000481 K 340237211

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 3,580622131121482 K

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

ručně
m2 3,580483 K 622131101

Vápenocementová om ítka hladkých vnějších stěn

tloušť ky do 5 m m nanášená ručně_____________
m2 3,580622323111484 K

Tenkovrstvá akrylátóvá om ítka zatíraná Cem ix 1,5 m m

vnějších stěn

622511012.LBC.
3,580m2485 K

001

0,084998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t486 K

D okončovací práce - nátěry____
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

okartáčováním

D 783

m2 1,320K 783306809487

Ometení zámečnických konstrukcí

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašť ovačem

m2 1,320488 K 783301401

m2 1,320489 K 783301313

Mezinátér jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukci
m2 1,320490 K 783315101

,Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

'zámečnických konstrukcí________________________

[Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 m m

783317101 m2 1,320491 K

kus 3,000492 K 783009301

K onstrukce klem pířskéD 764

0,675Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2493 K 776111112

Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru m2 006;5494 K 783901401

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

povlakových podlah
m2 0,675K 776121112495

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 m mz M C 15

provedený v pásu
m2 0,675K 632451021496

Oplechování horních ploch a nadezdívek Xatik) bez

rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 m m

Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým

odmašť ovačem před provedením nátěru______
Základní antikorozní jednonásobný syntetický

samozákladující nátěr klempířských konstrukcí

m2 0,704498 K 783401313

m2 0,704499 K 783414203

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských

konstrukcí
m2 0,704783417101500 K

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m
0,040tK 998764101501

E lektrom ontáže - ostatn í práce a konstrukce
Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého

stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí_______

Demontáž pojistkových patron nožových

D 749

kus 21,000502 K 580107001

kus 9,000503 K 218120102

čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1,500504 K 952902611

12,000M ontáž pojistkových patron nožových kus210120102505 KXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 * . ( ) )6. ) # 0' . , * .2 $

( + ), . * TW00______________________

pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM,

montážní velikosti TW1

3,000kusM 35825418

3,000kus35825426M

pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedení

normální charakteristika aM
kus 6,000M 35825466RP1508

Zapojení vodičů po měření pár 74,000K 220111406509

Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení

'štítkem jističů, pojostek, zásuvek, vypínačů a pod.
16,000kus741128002RP1510 K

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do

100 000,-Kč.
1,000kus511 K 741810001

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
0,092t998741101512 K

m

O bjekt č. 002,004 A dm inistrativní budovy

Vstupní schodiště přední a zadní

D 03

D 031

10,770Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy, m2513 K 777111123

9,210Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahyK 777111121514 m

m2 10,770Zametení podkladu před provedením lité podlahy

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

777111101515 K

m2 10,770777111111516 K
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PČ J.cenakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[CZK] Cena celkem [CZK]MJ M nožstvíKód PopisTyp

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad
ohrožený vzlínáním vlhkosti

M ontáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového 120000518 K ;81161021 mXWVUTSRQPO
profil ukončovacl pro vnější hrany obkladů hliník leskle
eloxovaný chromém 8x2500mm

$"M ! ! $" m

Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem p!
do 0,25 m2 tl pres 3 do 5 m in

Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 100;;0521 K ;;;1G1111

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4
m m m ramorových na stupnice šířky do 300 m m

;0090522 K ;;;G1211G m

Nátěr pro vytvořeni matujícího povrchu schodišť
podstupnice výšky do 200 m m

G068052G K ;;;G1G14G m

Nátěr pro vytvoření proti skluzového povrchu schodišť
stupnice šířky do 300 m m____________________

M ontáž kovových lišt šroubováním

Žluto - černá karborundová hrana, zkosená hrana
3000 x 55 x 55 mm tl. 0,5

)*M ! ! $" '(526

TD(;
Jo ic l

0,015M !# & $ hmoždinky univerzální 6x50

Přesun hmot tonážrií pro |Ďodlahy lité v objektech v do

52;

00082528 K 998;;;101 t
6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez
použití mechanizace________________________

00082529 K 998;;;181 tZYXWVUTSRQP

Vstupní schodiště do obj. č. 002D 032
Demontáž zábradlí schodišť ového rozebíratelného
hmotnosti 1 m zábťadlí přes 20 kg k dalšímu použiti

M ontáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu
konstrukce na schodišti

2,2005G1 K ;6;16G221 m

M ontáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu
konstrukce na schodišti

;6;16G221 2,5505G2 K m

Kotvy chem ickým tmelem M 10 hl 90 m m do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru____________
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keram ických
lepených š přes 250 do 350 m m_______________
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keram ických
lepených v do 250 m m

Demontáž podlah z dlaždic keram ických lepených;;15;G810 m2 40;55536 K

Kotvy chem ickou pátranou M 10 hl 90 m m do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru _________
'Příplatek k vnitrostavemštni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

0021G5G9 K 99;01G501 t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

4,047t540 K 99;01G509

Poplatek za uložení na skládce Xskláďkovné)
stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí
betonu, cihel a keram ických výrobků kód odpadu 17 01

0021GK 99;01G609 t541

07

Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 5,745542 K ;;;11112G

Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy

Zametení podkladů před provedením lité podlahy m2 50;45544 K ;;;111101

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad
ohrožený vzlínánim vlhkosti

m2 50;45545 K ;;;111111

m2 504;5546 K ;;;1G110;

M ontáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového 100550K ;8116102154; m

profil ukončovacl pro vnější hrany obkladů hliník leskle
eloxovaný chromém 8x2500mm_________________
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou piskem pl
do 0,25 m2tl přes.3do5irom

Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný piskem

$ !M ! ! $" m

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4
m m m ramorových .na stupnice šířky do 300 m m

Nátěr pro vytvořeni matujícího povrchu schodišť
podstupnice výšky‘do 200 m m__________________
Nátěr pro vytvořeni protiskluzového povrchu schodišť
stupnice šiřky do 300 m m

M ontáž kovových lišt šroubováním 50050;6;896110554 K m
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PNonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cena celkem [CZK]MJ M nožství J.cena [CZK]Kód PopisTypXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Žluto - černá karboivndové hrana, zkosená hrana

3000 x 55 x 55 mm tl. 0,5
2,000ksM ! ! $" '(555

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do
0,052K 998777101 t556

6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez

použití mechanizace___________________________
0,052tK 998777181557ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D okončovací práce - nátěry_________
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes

2 m2

D 783

120000kus558 K 7666919-15

Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému

použiti

M ontáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 110000766660729560 K

Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru

Dekorativní obroušení podkladu truhlářských

konstrukcí před provedením nátěru

Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před

provedením nátěru
m2 33,306783101403564 K

Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí
m2 33,306565 K 783164101

Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských

konstrukcí
m2 33,306566 K 783168101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí___________________
m2 33,306567 K 78GG17101

O prava R IS 4 - ED N O S

Lourání konstrukcíD 96
Otlučení Xosekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové om ítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 (

978015G91 m2 4,100568 K

Vyškrabání spár zdivá cihelného m imo kom ínového m2 40100569 K 97802G411

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s omezením mechanizace

Příplatek k vnitrostaveništní'dopravě sutí"a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
00299t572 K 99701G501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km
5,68199701G509 t573 K

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01
00299t574 K 99701G609

07

O prava povrchů vnějšíchD 62
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225

m2 cihlam i plným i tl do 100 m m
kus 5,000K G402G5211575

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 4,100576 K 6221G1121
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

ručně__________
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů

nebo sloupů nanášená ručně

40100m2577 K 6221G1101

40100m2578 K 62GG11121

Tenkovrstvá akrylátová om ítka zatíraná Cem ix 1,5 m m

vnějších stěn

-.

/ Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t580 K

D okončovací práce - nátěryD 783
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

okartáčováním
20100m2K 78GG06809581 i Y

Ometení zámečnických konstrukcí

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašť ovačem ,

20100m2K 78GG01401582

20100m2K 78GG01G1G583

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukcí
20100m2584 K 78GG15101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukci.
m2 20100K 78GG17101585

Písmomalířské práce v písmen nebo číslic přes 750 do
kus 3,000783009303586 K

1000 m m

E lektrom ontáže - ostatn í práce a konstrukceD 749
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PČkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATyp M nožství J.cena {CZKJ Cena celkem [CZK]Popis MJKód

Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého

stavu, označení tabiilkou a opětné zapnutí__________

Odpojení vodičů jednostranné od šroubku s označením

drátu

kus 4,000580107001587 K

pár 8,000588 K 220111411

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení

dalším štítkem

Demontáž pojistkových patron nožových 9,000218120102 kus590 K

Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1,500591 K 952902611

9,000M ontáž pojistkových patron nožových kus592 K 210120102XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 * . ( ) )6. ) # 0' . , * .2 $

( + ), . * NWOO________________________

pojistka nožová výkonová 63A ztráta 50W, provedení

normální charakteristika aM_____________________

pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM,

montážní velikosti NW1

kus 3,00035825418M

kus 3,000M 35825466RP1

kus 3,000M 35825426

Zapojení vodičů po měření pár 6,000596 K 220111406

Ostatní práce při kompletaci rozvaděče - označení

štítkem jističů, pojostek, zásuvek, vypínačů a pod.
kus 12,000597 K 74112B002RP1

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do

100 000,-Kč
kus 1,000598 K 741810001

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
t 0,050599 K 998741101

mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K onstrukce klem pířské___________

Broušení betonového podkladu povlakových podlah

D 764

m2 1,260K 776111112

Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru m2 1,260K 783901401

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

povlakových podlah
m2 1,260776121112602 K

Vyrovnávací potěr 11 od 10 do 20 m m z M C 15

provedený v pásu
m2 1,260603 K 632451021

Oplechování horních ploch a nadezdívek Xatik) bez

rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 m m
2,100764214406604 K m

Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým

odmašť ovačem před provedením nátěru________

Základní antikorozní jednonásobný syntetický

samozákladující nátěr klempířských konstrukcí

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských

konstrukcí

m2 0,457605 K 783401313

m2 0,457606 K 783414203

m2 0,457783417101607 K

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m____________ __________
t 0,069608 K 998764101

O bjekt č. 026 - Sklady garáže

O prav vrat garážových - pant

K onstrukce zám ečnické

D N 06

D N 061

D 767

Ruční broušení ocelových zámečnických konstrukcí 0,200609 K 548141111RP1 m

Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné

svařování
0,200767991911610 K m

Ruční broušení svárů ocelových zámečnických

konstrukcí
0,200611 K 548141111RP2 m

D okončovací práce - nátěry_____
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašťovačem

D 783

m2 0,400783301313612 K

Základní antikorozní jednonásobný syntetický

standardní nátěr zámečnických konstrukci

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí

0,400m2783314201613 K

m2 0,400K 783317101614

O bjekt č. 016 - StrážniceD N 07

D 741 V ým ěna zářivkových svítidel_____
Vypnutí vedeni se zajištěním proti nedovolenému

zapnuti,vyzkoušením a s opětovným zapnutím

Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového délky přes 1100 m m bez zachováním

funkčnosti

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m ručně _____ ___ ____________
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě "suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

0,038t617 K 997013212

0,038t618 K 997013219

.m.
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Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

skládku do 1 km s naložením a se složením
0,038t619 K 997013511

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km pres 1 km
0,027t620 K 997013509

Poplatek za uložení na skládce Xskládkovné)

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17

02 03

0,038t621 K 997013813

M ontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2
kus 4,000622 K 741371004

zdroje s krytem
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím

vodičům průřezu vodiče do 2,5 m m2
4,00062G K 741120902 mXWVUTSRQP

svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová,

elektronický předřadník, 1x18W__________________

svítidlo záňvkové stropní nepřímé, mřížka parabolická,

elektronický předřadník, 2x36W__________________

zářivka lineární 36WG13 denní bílá

kus 1,000M 34814407

kus 3,500M 34814453

7,000kusM 34751014

7,000startér - zapalovač 4-22W kus" %#62; M

Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se

2 m ístnostm i
kus 7,000628 K 741850911

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6
0,037t629 K 998741101

m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez

použití mechanizace___________________________
0,037t6G0 K 998741181ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lektrom ontéže - ostatní práce a konstrukceD 749
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému

zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím

Demontáž nástěnných přímotopných těles bez

zachováním funkčnosti

M ontáž přímotopných těles se zapojením vodičů -

nosná soustava nástěnná přisazená
741375011RP11 3,0006GG K m

3,000elektrický nástěnný konvektor 3 kW, bílý kusM 54153031RP11634

O bjekt č. 045 - zpevněné prostransvíD N 08

O prava vlajkového stožáruD N 081
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - výměna,

napnutí a seřízení llan stožáru
ks 2,000K 767991912RP126G5

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - očištění a

promazání kladky lana stožáru
ks 4,000767991912RP136G6 K

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

obroušením
20261m2K 7833068016G;

Ometení zámečnických konstrukcí m2 20261638 K 783301401

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašťovačem
m2 202616G9 K 783301313

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí
20261m2K 783314101640

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí
m2 2,000783317101641 K

M ontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do

200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m
48,000m2642 K 941211111

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9

m v pres 10 do 25 m za první a ZKD den použití
941211211 m2 48,000643 K

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení

do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 48,000K 941211811644
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