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SMLOUVA O DitO
uzavfend podle 5 2586 a ndsl. zdkona (,.89/2012 Sb., obdanskri z6konik

(d6le jen ,,Smlouva")

1. SMLUVNfSTRANY

1.L. Objednatel: Geofyzikdlni ristav Akademie v6d tR, v.v.i.
Sidlo: Bodni il/1401, r4r31. Praha 4
Zastoupen: RNDr. Eduard Petrovskf, CSc. zdstupce ieditele,

na ziiklad6 oln6 moci ze dne !4.8.2017
teo: 67985530
Dle: C267985530
Z5stupce povdienri jednSnim

a) ve v6cech technickrich:   
b) ve v6cech smluvnich:   
Bankovni spojeni:  
dislo ddtu: 
E-mail: gfu@ig.cas,cz
(ddle jen,,Objednatel")

L.2, Zhotovitel: RODOSTAV PRAHA, s.r.o.
Sidlo: Hlavni 528/67 , 14L 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Jiii Krob, jednatel spolednosti
teo: z7o8olo2
Dle: CZ27O8O\O2

Zapsdn v obchodnim rejstiiku veden6m: Mdstskf m soudem v Praze, oddil C, vlolka 94748
26stu pce povdienri jed nil n im
a) ve v6cech technickfch:   
b) ve v6cech smluvnfch:   
Bankovni spojeni:   
dislo tldtu:  
E-mail: 
(ddle jen,,Zhotovitel")

uzavftaji na z6klad6 vfsledku zaddvaciho iizeni s ndzvem ,,Stavebni ripravy piednii5kov6ho siilu Geofyzik6lniho
f stavu AV e R, v.v.i. ll" a na zdklad6 nabidkv Zhotovitele ze dne t8.8.2017 tuto smlouvu o dilo.

2. PAEDMET SMTOUVY

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje prov6st na svrij ndklad a nebezpedi a ve sjednan6 dob6 niZe

specifikovan6 dilo a Objednatel se zavazuje proveden6 dilo pievzit a zaplatit za ndj sjednanou cenu.

Piedmdtem smlouvy je rekonstrukce piednSSkov6ho sSlu podrobnd specifikovan5 v projektov6 dokumentaci
stavby (ddle jen,,projektov6 dokumentace") zpracovan6 Ing. arch. Davidem Mare5em efR ogozg, U KiiZku 14,

14000 Praha 4, autorizovanf architekt aKA, autorizace se vSeobecnou p0sobnosti (A.0), le 665 6t7 52
v dervenci 2017 pod ndzvem ,,Stavebni dpravy piednii5kovdho siilu GeofyzikSlniho tistavu AV aR, v.v.i. ll"
(d5le tak6 jen ,,dilo"). Projektovd dokumentace je volnou piilohou d. 1 t6to smlouvy.

2.2 Piedm6tem dila je vSechno to, co je uvedeno v projektov6 dokumentaci, nebo kalkuloviino v poloZkovrich
rozpodtech, vfkazech v1im6r nebo specifikacich. Pouiit6 materi6ly a standardy jsou stanoveny v projektov6
dokumentaci. Pokud by se dodatedn6 uk6zala potfeba uZit materiSl0 jinfch, budou podminky jejich uplatn6ni
projedniiny samostatnd v rdmci pisemnfch dodatk0 zpracovanlich kt6to smlouv6. Bez pisemn6ho souhlasu
Objednatele nesmi bft pouZity jin6 materidly, technologie nebo zmdny proti schv6len6 projektov6
dokumentaci. Viechny materiiily a vrirobky pouiit6 na stavb6, musl mit vlastnosti poiadovan6 zdkonem
t83/2006 Sb. (stavebni zSkon) v platn6m zndni, nai. vl6dy d. 163/2002 Sb., kterlim se stanovi technick6
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poZadavky na stavebni vfrobky, v platn6m zn6ni, a vyhld5ky i. 268/2009 Sb., o technickfch poiadavcich na
stavby.

2.3 Mistem pln6ni i proviiddni dila je sidlo Objednatele.

2.4 Dojde-li pii realizaci dila kjak,imkoliv zmdndm, dophiktm nebo rozSiieni di zriieni piedm6tu dfla
vyplfvajicim z podminek pii provdd6n( dila, z odbornrich znalosti Zhotovitele, z projektu pro provedeni stavby,
nebo poZadavk0 Objednatele, je Zhotovitel povinen prov6st soupis tdchto zm6n, dophik0 nebo roz5iienf di

zt\eni rozsahu dila, ocenit je a piedloiit tento soupis vdetnd ocen6ni ve form6 Zm6nov6ho listu Objednateli
kodsouhlaseni. Lh0ta pro odsouhlaseni din[ 5 pracovnich dn0. Teprve po odsouhlaseni Zmdnov6ho listu md
Zhotovitel prdvo na realizaci tdchto zm6n a na jejich ihradu v odpovidajfci v'i5i. Pokud tak Zhotovitel neudini,
m6 se za to, Ze pr6ce a dod5vky jim realizovan6 byly v piedm6tu pln6ni a v jeho cen6 zahrnuty. Zmdnov6 listy
budou podkladem k uzavienidodatku k t6to smlouvd o dflo.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, ie se v pln6m rozsahu seznSmil s rozsahem a povahou dila, ie jsou mu zn6my
veSker6 technick6, technologick6, kvalitativni a jin6 podminky nezbytn6 k realizaci dila, Ze disponuje takovou
zp0sobilosti, kapacitami a odbornrimi znalostmi, kter6 jsou k provedenidila nezbytn6.

3. CENA DitA

3.1 Podkladem pro stanoveni ceny jsou poloZkovri rozpodet a projektovd dokumentace. Poloikovri rozpodet je
nedilnou souddsti t6to smlouvy jako piiloha d. 2. Jednotkov6 ceny uveden6 v tdchto poloikov,ich rozpodtech
jsou pevn6 do data ukondeni dila. Vri5i sjednan6 ceny je moino piekrodit za podminek uvedenfch v t6to
smlouv6. Cena dila je sjedn6na ndsledovn6:

Cena dila bez DPH

Vf5e DPH

Celkovii cena dila vd. DPH

2.647.557,- Kd

555.987,- Kd

3.203.544,- Kd

3.2 Celkov6 cena dila je stanovena jako nejvfSe piipustnd cena vdetnE viech poplatki a veSkerfch dalSich
n6kladfi spojenrich s realizaci dila a obsahuje veSker6 ndklady souvisejicl s iiidn,i m pln6nim dila, vdetnd ndklad0
nazaiizeni, provoz, tidrZbu a vyklizen(staveni5t6, ndklad0 na odvoz a likvidaci odpad0 dle z5konnfch piedpis0,
n5klad0 na dopravu, poplatk0 za energie a vodu po dobu provSddni dila, ndklad0 na zpracovdni pldnu BOZp a

dokumentace skutbdn6ho stavu provedenf dfla, niiklad0 souvisejicich s kompletacidila apod., piip. dalSivedlejii
rozpodtov6 ndklady nutn6 k i5dn6 realizaci dila v rozsahu dle dl. 2. Smlouvy a diile veSkenich poplatk0, kter6
jsou platnfmi z1kony, piedpisy a naiizenimi poiadov5ny pro splndnismluvnich zAvazkit vdetnd plndnr, i kdyi
nejsou vfslovn6 uvedena v projektov6 dokumentaci pro provedenistavby, ale o kterfch Zhotovitel vzhledem ke
svfm odbornyim znalostem s vynaloienim ve5ker6 odborn6 p6de v6d6l nebo v6ddt m6l a mohl. Celkovd cena
dila obsahuje i piim6ienf zisk Zhotovitele, piim6ien6 podnikatelsk6 riziko a vfvoj cen alespori do konce stavby.

3.3 V,i5e dan6 z piidan6 hodnoty je stanovena v souladu se z6konem platnrim ke dni uzavieni smlouvy. Cenu
je moZn6 piekrodit pouze v souvislosti se zm6nou platn'ich dariovrich piedpis0 tri kajicich se DPH, piidemZ
hodnota nabidkov6 ceny bez DPH je nepiekroditelnS.

3.4 V piipad6, Ze bude objednatel poZadovat zmdny v mnoZstvi, rozsahu di kvalit6 dod6vek Zhotovitele
(vicepr6ce/m6n6prdce), vystavi Zhotovitel na uveden6 zm6ny Zmdnovri list, kterri bude uveden6 zm6ny
specifikovat. Zm6novri list bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem a zdstupcem Objednatele, popi.
projektantem, kterli zpracovdval provild6ci projekt (d6le jen ,,projektant"), a bude pouZit pro dpravu ceny dila.
Zmdnovf list je podkladem kdodatku kt6to smlouv6. Zm6novrim listem je moZno upravit pouze rozsah
piedm6tu pln6ni t6to smlouvy o dilo a jeho cenu, bez vlivu na ostatni smluvni ujedn6ni.

4. TERM1NY PtNENi

4.1 Zhotovitel se zavazuje cel6 dilo uveden6 v il. 2. t6to smlouvy, vd. Objednatelem poZadovanlich zmdn,
iddnE zahdjit a zhotovit v tdchto terminech:

Termin zahdjenidila do 5 pracovnich dn0 ode dne protokoliirniho pievzeti staveni5t6
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Termin dokondenidila 30. tt.20L7

Zhotovitel se zavazuje realizovat piedm6t smlouvy v souladu s tridennim dasovlim harmonogramem, kterf tvoii
piilohu d. 5 t6to smlouvy (vdetnd provedenisouvisejicich stavebnich praci a sluZeb). Zhotovitel se zavazuje cel6
dilo dokondit a protokolSrnd Objednateli piedat nejpozddji do 30.71.20L7

4.2 K pieddni a pievzeti staveni5td dojde nejpozddji do 10 pracovnich dnrl ode dne uzavieni smlouvy.
Objednatel vyzve Zhotovitele k pievzeti staveni5t6 e-mailem na adresu uvedenou v rlvodu t6to smlouvy
nejpozd6ji 3 pracovni dny pied pl6novanlich terminem pieddni staveniSt6 a Zhotovitel je povinen v terminu
stanoven6m Objednatelem staveniSt6 pievzit.

4.3 Zhotovitel je povinen zahdjit prov6d6nI praci na dile nejpozd6ji do 5 pracovnich dn0 ode dne
protokoldrniho pievzeti staveni5td. Pokud Zhotovitel prdce na dile nezahdji ani ve lh0t6 5 pracovnich dn0 ode
dne, kdy m6l pr6ce na dile zahdjit, je Objednatel oprdvndn od smlouvy odstoupit.

5. PLATEBNi PODMiNKY, FAKTURACE

5.1 Uhrada ceny dila bude uskutedriovdna postupnd formou dildich zdanitelnrich plndni zhotovitele - dildich
faktur. Dildim plndnim se rozum[ rozsah a cena skutedn6 provedenrich praci a dod6vek uskutedn6nfch
zhotovitelem. Zhotovitel je oprdvndn vystavit na tyto prdce a doddvky proveden6 v uplynul6m m6sici dildi
datiovli doklad - dil6i fakturu. Dnem uskutedndni dildiho zdaniteln6ho plndni je posledni pracovni den
uplynul6ho m6sice. N6rok na zaplaceni ceny nevznikii v piipad6, ie dinnost nebyla provedena i5dn6, tj.
vdohodnut6 kvalit6, vurden6m terminu a mist6, vZdy vSak po vyjasndni okolnosti, kter6 iiidn6mu provedenf
dinnosti br5nily. Splatnost kaZd6 faktury je 14 kalenddinich dni od jejiho prokazateln6ho dorudeni Objednateli
na jeho adresu uvedenou v zdhlavi t6to smlouvy. V piipad6 pochybnosti o okamZiku dorudeni faktury
Objednateli se m6 za to, Ze faktura je dorudend tieti den po datu jejiho vystaven[.

5.2 Fakturace bude prov6d6na vidy za uplynulri kalenddinimdsfc. Soupis provedenfch praci a doddvek bude
Zhotovitel Objednateli piedklddat vZdy do tietiho pracovniho dne n6sledujiciho m6sice za dinnosti prov6d6n6 v
minul6m m6sici. Objednatel se zavazuje soupis praci zhotovitele odsouhlasit do tii pracovnich dn0 po jeho
piedloZeni. Fakturov6ny budou pouze prdce a dodiivky, kter6 jsou piedm6tem smlouvy a jsou kvalitn6
provedeny. Prdce, kter6 nebyly provedeny a materi6l, kterri nebyl zabudov6n, nebudou fakturov6ny. Fakturace
praci a doddvek bude vSzdna na poloZkovri rozpodet nabidky dodavatele stavby. Jednotliv6 p16ce nebo dod6vky
budou fakturov6ny teprve po kvalitnfm provedeni praci nebo zabudovdnf materiiil0 v rozsahu, kterf je
stanoven jednotlivrimi poloZkami poloikov6ho rozpodtu stavby. Pr6vo na fakturaci za proveden6 pr6ce a

zabudovanri materiSl vznikd dnem odsouhlaseni a potvrzeni mdsidniho soupisu provedenrich praci a doddvek
technickf m dozorem Objednatele.

5.3 Ohrady za proveden6 dilo budou provedeny do vriSe 95 % z celkov6 ceny za dilo, zbrivajicich 5%zceny dila
bude uhrazeno po protokoldrnim potvrzenf o odstrandni vSech vad a nedoddlk0. Konedn6 faktura musi
obsahovat vyridtovdni v5ech piedchozich plateb a diile soupis piedchozich faktur. Zhotovitel je oprdvn6n ji
vystavit po podpisu protokolu o pieddni a pievzeti dila Objednatelem. V piipadE pievzeti dila s vadami a

nedod6lky, kte16 nebr6n( i6dn6mu u2iv6ni, bude konedn6 faktura konstatovat pozastaveni zaplaceni z6drZn6ho
ve v'i5i 5% celkov6 ceny aZ do jejich ripln6ho a i6dn6ho odstrandni. ZAdrin| bude uvoln6no do 14 dn0 od
podpisu opriivn6n6ho zdstupce Objednatele na protokolu potvrzujicim odstran6ni tEchto vad a nedod6lk0.

5.4 Objednatel neposkytuje z6lohy.

5.5 Odetni a dariov,i doklad - faktura, musi obsahovat vdechny n6leiitosti iSdn6ho rjdetniho a dariov6ho
dokladu ve smyslu piisluSn'ich prilvnich piedpis0, zejm6na zdkona i. 563/L991, Sb., o ildetnictvi, ve zn6ni
pozddjiich piedpis0, a zdkona i,235/2004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zn6nipozd6j5ich piedpis0. Piilohou
konedn6 faktury bude obdma stranami odsouhlasenf a podepsanri protokol o pieddvni a pievzeti dila, vdetnd
zaznamenanrfch piipadnrich vad a nedod6lk0. Nespr6vnd nebo nefplnd vypln6nou fakturu je Objednatel
oprdvndn vrdtit Zhotoviteli s vytknutim vady k oprav6, anii se tak dostane do prodleni se splatnosti. Po

obdrZeni bezchybn6 faktury podin6 b6Zet novii lh0ta splatnosti.
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5.6 Objednatel si vyhrazuje prdvo terminy prodlouZit, stavebni prdce pieruiit, piipadn6 stavbu zcela ukondit
pied jejim dokondenim, a to v zdvislosti na v1i5i disponibilnich prostfedk0 pro financoviini stavby. V takov6m
piipadd je objednatel povinen zaplatit ve5ker6 proveden6 stavebni prdce a dodanV materidl na dosud
proveden6m dile (zak6zce), pii naceriov6nI provedenrich praci se bude vych5zet z rozpodtu a zdpis0 ze
stavebniho deniku podepsan6ho obdma stranami. Objednatel si vyhrazuje pr6vo takto udinit bez sankci, bez
ridtoviini u5l6ho zisku Zhotovitele.

6. STAVENISTE A STAVEBNT DENiK

6.L Objednatel se zavazuje piedat Zhotoviteli staveni5t6 pro provedenipiedmdtu dila v souladu s projektovou
dokumentaci a podminkami t6to smlouvy. Z pieddni staveni5td poiidi smluvni strany protokol, kterV bude
podepsiin oprdvn6ntimi zdstupci obou smluvnich stran. Z obsahu protokolu musi brit ziejm'i termin pieddni
staveniSt6, pied6ni staveni5t6 Zhotovitele ve stavu umoZriujicim zahdjeni praci na dile, vytfdeni hranice
staveniSt6, urdeni zodpov6dn6ho pracovnika Objednatele, kterli bude partnerem stavbyvedouciho Zhotovitele
pro koordinaci provSd6ni praci na stavb6.

6.2 Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzat6m staveniSti poiSdek a distotu a je povinen odstrariovat odpady
a nedistoty vznikl6 jeho iinnosti. Pokud bdhem realizace dila dojde k po5kozeni st5vajiciho objektu di jeho
zaiheni dinnosti Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou Skodu uv6st do privodniho stavu.

6.3 Zhotovitel vyklidi a pied6 protokoldrn6 staveni5td Objednateli do 5 pracovnich dn0 po protokoldrnim
pievzeti dila Objednatelem. Po uplynuti t6to lh0ty m0Ze Zhotovitel ponechat na staveniSti jen stroje, zaiizeni,
popiipadd materidly potiebn6 k odstranEni piipadnfch vad a nedoddlk0 zjiSt6n,ich Objednatelem pii pievzeti
dfla. Po jejich odstrandni je Zhotovitel povinen staveniSt6 vyklidit do 3 pracovnich dnrj a piedat je Objednateli
ve stavu prost6m jak'ichkoliv piekdZek.

6.4 Zhotovitel je povinen o pracich, kter6 provddl, v6st stavebni denik v souladu s ustanovenim 5 157
stavebniho z6kona, a to ode dne pievzeti staveniSt6. Bdhem pracovni doby musi brit denik na stavbd trvale
piistupnli. Do deniku se zapisuji vSechny skutednosti rozhodn6 pro pln6ni t6to smlouvy, zejm6na tidaje o
dasov6m postupu praci a jejich jakosti, zd0vodndni odchylek provdd6nrich praci od projektov6 dokumentace,
fdaje d0leZit6 pro posouzenl hospoddrnosti a ddaje nutn6 pro posouzeni praci orgdny st6tni sprdvy.

6.5 Denni zdznamy se do deniku zapisuji iiteln6 a podepisujizodpovddnfm stavbyvedoucim Zhotovitele, a to
zdsadn6 ten den, kdy byly prdce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kter6 jsou piedmdtem z6pisu.

6.6 Mimo stavbyvedouciho Zhotovitele m0Ze provdddt potiebn6 z6znamy v deniku technickf dozor
Objednatele, zodpov6dnf projektant stavby, d6le st6tni orgSny stavebniho dozoru, popiipad6 koordinStor
BOZP a jin6 piislu5n6 orgiiny stdtnispr6vy a k tomu zmocn6ni zdstupci Objednatele a poddodavatel0.

6.7 JestliZe stavbyvedouci Zhotovitele nesouhlasi s provedenlim zdznamem Objednatele nebo jim
prov6ienrim zdstupcem, popiipad6 se z6znamem udin6nfm zodpovddnlim projektantem stavby, je povinen
piipojit k zdznamu do tif pracovnich dn0 sv6 stanovisko, jinak se md za to, ie s obsahem z6znamu Objednatele
nebo projektanta stavby souhlasi.

7. PODM1NKY PRoVADENI DitA

7.1 Zhotovitel je povinen pouZivat pii plndni veiejn6 zak{zky jen t6ch poddodavatel&, kteii jsou uvedeni
v piiloze i. 3 t6to smlouvy. Jakdkoli zmdna poddodavatele podl6h6 vidy schv6leni ze strany Objednatele.
Prokazoval-li Zhotovitel ddst kvalifikace ve veiejn6 zak6zce, na jejimZ z6klad6 byla tato smlouvy uzaviena,
poddodavatelem, je oprdvn6n zm6nit tohoto poddodavatele pouze za piedpokladu, Ze novf poddodavatel
bude spltiovat kvalifikaini piedpoklady minimdlnd v takov6 rozsahu jako p0vodni poddodavatel.

7.2 Zhotovitel nebo jeho poddodavatel jsou povinni na vyzv6ni objednateli piedloZit doklad o kvalifikaci
pracovnik0.
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7.3 Zhotovitelje povinen pii realizaci dila dodriovat platn6 pr6vnipiedpisy, vztahujicise na jeho dinnost. Za

Skodu zptisobenou poruSenim piedpis0 odpovidd podle z5kona i. 8912012 Sb., obdanskri ziikonik, ve zn6ni
pozd6jSich piedpis0.

7.4 Zhotovitel se zavazuje dodriovat pii provdd6ni dila veSker6 podminky a piipominky vypl'ivajici z

rozhodnuti orgSnri stdtni spriivy.

7 .5 Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je v6dom toho, ie nesmi pouiit i5dn1i materiSl, o kter6m je v dob6 jeho uiiti
zn6mo, ie je Skodlivri. Pokud tak Zhotovitel udini, je povinen na pisemn6 vyzvAni Objednatele prov6st okamiitd
n6pravu vrimdnou za materi6l bezvadnli.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kr6deii a dalSim Skoddm. Zhotovitel nese do pied6n( piedmdtu t6to
smlouvy Objednateli veikerou odpov6dnost za Skody vznikl6 na jii zabudovanfch materiillech a provedenrich
pracich, jakoZ i na st6vajicich konstrukcich.

7 .7 Zhotovitel je povinen bft poji5t6n proti 5kodiim zp0sobenf m jeho dinnosti v minimSlnI vri5i 3.000.000,- Kd

a udriovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu prov5d6n( dila. Kopie pojistn6 smlouvy je piilohou d. 4
t6to smlouvy.

7.8 Zhotovitel
Objednatele.

nenl oprdvndn povdiit provedenim dila jako celku jinou osobu bez pisemn6ho souhlasu

7.9 Zhotovitel zodpovidd za dodrZovdni piedpis0 k zajiStdni bezpednosti a ochrany zdravl pii pr5ci, piedpis0
k zaji5t6ni bezpednosti technickrich zaiizenl poZSrnich a dal5ich piedpis0 souvisejicich s realizacidila. Zhotovitel
zodpovidd za bezpednost a ochranu zdraviv5ech osob, kter6 se sjeho v6domim pohybujiv prostoru staveniStd
a za bezpedi jejich vybaven i ochra n nlim i pracovn im i pom0cka mi.

7.10 Zhotovitel je povinen pisemn6 (zejm6na e-mailovd na adresu uvedenou v rjvodu t6to smlouvy) informovat
Objednatele o plSnovanfch odst6vkdch dod6vky energii souvisejicich s prov6d6nim dila (napi. odstdvka
doddvky elektrick6 energie), a to vidy nejm6n6 3 pracovnidny piedem.

8. DOZOR NAD PtNEN1M PODM1NEK SMTOUVY

8.1 Objednatel nebo jim pov6ienf z5stupce je oprdvndn kontrolovat prov5d6ni dila. Zjisti-li Objednatel nebo
jim povdien,i zdstupce, ie Zhotovitel provddi dilo v rozporu se svrimi povinnostmi, je Objednatel oprdvn6n
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznikl6 vadnfm provdddnim a dilo provdddl iiidn'im
zp0sobem. JestliZe Zhotovitel dila tak neudini ani v piimdien6 lh0t6 Objednatelem poskytnut6 a postup
Zhotovitele by vedl nepochybnd k poruieni smlouvy, je Objednatel opriivn6n od smlouvy o dilo odstoupit.
Objednatel nebo jim pov6ienri pracovnik je tak6 oprdvndn ddt pracovnik0m Zhotovitele pokyn k pieru5eni
nebo zastaveni praci, pokud odpovddnV zdstupce Zhotovitele neni dosaZitelnf a je-li ohroZena bezpednost
provdddni stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujic(ch na stavb6, nebo hrozi-li v5Zn6 nebo hospoddisk6 5kody, di

v,(1azn6, zhorSeni kvality Zhotovovan6ho dila, Neni vSak oprdvndn zasahovat do hospod6isk6 dinnosti
Zhotovitele.

8.2 Vpr0bdhu provdd6ni dila budou konSny nejm6nd txza2 tridny kontrolni dny, kter6 budou svoldv6ny
Objednatelem. Zhotovitel je povinen se v rdmci pln6ni podle t6to smlouvy kontrolnich dn0 ddastnit. V piipad6
potfeby zabezpeduje Zhotovitel rjdast dalSich osob poskytujicich ddsti pln6ni na z6klad6 smluvnich vztah0 se

Zhotovitelem, popf. ridast z6stupc0 vyirobc0 v6cipouZitfch pii provdddnidila. Zitpis z kontrolnich dn0 zajiStuje
Objednatel.

8.3 Na zdklad6 pisemn6 vrizvy Zhotovitele, doruden6 pov6ien6mu pracovnikovi Objednatele minimSlnd tii
pracovnI dny piedem, prov6ii zdstupce Objednatele pr6ce, kter6 v dalSim pracovnim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepiistupnrimi. Nedostavi-li se zSstupce Objednatele ke kontrole, ad byl iddn6 a ve lh0t6
vyzvdn, m0ie Zhotovitel v pracich pokradovat. JestliZe Objednatel bude dodateind poZadovat odkryti tdchto
praci, je Zhotovitel povinen toto odkryti prov6st na n6klady Objednatele. V piipad6, ie pii dodatedn6 kontrole
Objednatel zjisti, Ze priice nebyly iiidn6 provedeny, n6klady na odkrytitr5chto praci hradi Zhotovitel. Zhotovitel
hradi nSklady na odkryti rovndZ v piipad6, Ze dilo zakryje, aniZ podle vriSe uvedenfch podminek vyzve
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Objednatele ke kontrole dila. o vrisledcich proveden6 prov6rky zakrfvanfch praci poiidi smluvni strany
pisemnf z{znam do stavebniho deniku.

9. pfrroAruiapRrvzerioiLe

9.1 Zhotovitel splni svou povinnost prov6st dilo i6dnfm dokondenim a pieddnim Objednateli, vdetnd vrisledk0
proviiddnrich zkou5ek a atest0, kter6 jsou nezbytn6 pro ii6dn'i pr0bdh kolaudadniho iizeni, popi. iizenf o
pieddasn6m uiivani stavby. K pievzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele nejm6nd 7 pracovnich dn0 pied
plSnovanrim terminem pied6 ni.

9.2 Objednatel pievezme dflo proveden6 v souladu s touto smlouvou od Zhotovitele po jeho dokondeni, a to
formou pisemn6ho protokolu.

9.3 V dohodnut6 lh0t6 se zdstupce Objednatele zrjdastni prohlidky dokondovan6ho dila, pii niZ bude
posouzena kvalita a dplnost provedenfch praci a oznadeny piipadn6 vady a nedoddlky br6nici i6dn6mu uiivitn(
dila, kter6 je nutno odstranit do doby pied5ni dila protokolSrnIformou.

9.4 Zhotovitel je povinen piipravit a doloiit u piejimaciho iizeni v5echny piedepsan6 doklady dle stavebnfho
z6kona (,. t83/2006 Sb., v platn6m zndni. Bez t6chto doklad0 nelze povaiovat dilo za dokonden6 a schopn6
piedSni.

9.5 Pii pieddni dila piedloiiZhotovitel Objednateli rovndZ dokumentaci jeho skutedn6ho provedeni v digitiilni
a listinn6 podobd a d6le ve5ker6 povinn6 doklady k vrirobk0m a zaifuen(m, atesty, protokoly o zkouSkiich dila,
popi. o komplexnim vyzkouSenijeho ddsti, prohlSSenio shod6 apod.

9.6 O pieddnibude sepsdn protokol, jehoi soudiistibude event. soupis vad a nedod6lk0 s terminy pro jejich
odstrandni.

9.7 Vadou se pro rldely t6to smlouvy o dilo rozumi odchylka vkvalit6, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenfch projektem pro provedeni stavby, touto smlouvou o dilo, prdvnimi piedpisy nebo kolaudadnim
rozhodnutim, Nedoddlkem se rozumi nedokondend prdce oproti projektu a smlouvd. Vadou dila nenI odchylka
od projektu, kterd nemdni piijat6 ieSenL jestliie byla dohodnuta alespori formou z6pisu ve stavebnim deniku a
potvrzena povdienrim zdstupcem Objednatele.

9.8 Objednatelje opriivndn pievzit dilo i s drobnri mi vadami nebrdnicimi iddn6mu provozu di uiivdnidila, neni
v5ak povinen tak udinit. To, zda ta kterii konkr6tnivada je vadou drobnou, kterd nebrSni v iddn6m uZivdnidfla,
posuzuje Objednatel, popi. technickf dozor Objednatele.

9.9 Pokud jsou v t6to smlouv6 di jinrich dokumentech pouiity terminy "dokondeni dila" nebo "den pieddni",
rozuml se tim den, ve kter6m dojde k oboustrann6mu podpisu pied6vaciho protokolu dila, se zaznamen6nim
piipad6 pouze drobnrich vad, nebrSnicich iddn6mu provozu di uiivdnidila (odst.9.8.).

10. ZARUKA, ODPoVEDNoST zA VADY A VzNIKtoU Sroou

1-0.1 Zhotovitel poskytuje na piedm6t dila zdruku za jakost vd6lce 60 m6sic0. Z6ruin( doba zadind b6Zet dnem
pievzeti piedm6tu dila Objednatelem bez jak'ichkoli vad a nedod6lk0. V piipad6 vad a nedoddlk0 zjiStdnrich pii
protokoldrnim pieddnia pievzetidila zadind zlrutni doba bdiet ai od dobyjejich iddn6ho odstran6ni.

10.2 Zhotovitel nese od doby pieddni staveni5t6 do pieddni a pievzeti dila nebezpedi Skody a jin6 nebezpedi
na:

a

a

dile a vSech jeho zhotovovanrich, upravovanlich, dal5ich ddstech,

na diistech di soud6stech dila, kter6 jsou na staveni5ti uskladn6ny, na plochdch, stdvajicich prostorech a

to ode dne jejich pievzetiZhotovitelem do doby ukondeni dila pokud v jednotliv'ich piipadech nebude
dohodnuto jinak,

na majetku, zdravi a pr6vech tietfch osob v souvislosti s provdd6nim dila.
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Odpov6dnost na tdchto vdcech je objektivni a Zhotovitel se ji m0Ze zprostit jen, pokud by ke 5kod6 do5lo i jinak
nebo prokdZe-li Zhotovitel, Ze 5koda byla zp0sobena zcela nebo zddsti Objednatelem.

10.3 Pieddnia pievzetidila di staveniStd nem6 vliv na odpov6dnost za Skodu podle obecnd zAvazn{1ch piedpis0,
jakoi i Skodu zp0sobenou vadnlim proveden(m dila nebo jinrim poruSenim zdvazku Zhotovitele.

10.4 Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnfkem zhotovovan6ho dila a jeho odddlitelnrich ddsti i souddsti je od
po66tku objednatel.

10.5 Nebezpedi Skody na zhotoven6m dile piechdzi na Objednatele dnem pievzeti dila Objednatelem na
zdklad6 protokolu o pieddnia pievzetidila, potvrzen6ho opr6vn6nfmi zdstupci obou smluvnich stran.

10.6 V piipad6, Ze bude Objednatel reklamovat vady zji5tdn6 v zdrudni dobd, nastoupi zhotovitel k jejich
odstran6ni nejpozddji do 3 pracovnich dn0 od nahlSSeni vady Objednatelem, s vlijimkou vad brdnicich uiivdni
dila a havdrii, na jejichZ odstran6ni nastoupi do 24 hodin od jejich nahlSSenf.

10.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit zivady vznikl6 v z5rudni dob6 vZdy nejpozd6ji do 7 pracovnich dn0 od
dorudeni vrizvy Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z d0vodu zachovdni urdit6ho technologick6ho postupu.
Zivady brdnici v uZiv6ni vznikl6 v z6rudni dobd pak neprodlen6 do 48 hodin od dorudeni v,izvy Objednatele. V
piipad6, Ze Zhotovitel nebude reagovat na v1i'zvu Objednatele k odstrandni vad vzniklrich v z6rudni dob6, je
objednatel oprdvn6n odstranit na vlastni niiklady a tyto je ndslednd povinen Zhotovitel uhradit.

10.8 JestliZe Objednatel v reklamaci vrislovnd uvede, ie se jednd o havdrii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

zah6jit odstratiovdni vady (havSrie) nejpozddji do 24 hodin po obdrieni reklamace (ozndmen[), Pokud tak
neudini, je povinen zaplatit Objednateli ndhradu vznikl6 Skody a u5l'i zisk.

10.9 NahlSSenim vady se rozumi pro ddely t6to smlouvy pisemn6 uplatn6ni reklamace za soudasn6ho
telefonick6ho ohlS5enf vadv.

10.10 V reklamaci musi brit vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v reklamaci Objednatel uvede, jakfm
zprisobem poZaduje sjednat ndpravu.

10.11 Zhotovitel je povinen bez zbytedn6ho odkladu pisemnd ozndmit Objednateli, zda reklamaci uzn6vil di

neuzndvd a vjak6m terminu nastoupi k odstran6ni vady. Zhotovitel je povinen vady v z6ruini dobd odstranit, i

kdyi tvrd[, Ze za uveden6 vady neodpovidS, N6klady na odstran6ni v tdchto spornrich piipadech nese aZ do
rozhodnutl dle bodu 10.13 Zhotovitel. Soudasn6 Zhotovitel pisemn6 navrhne, do kter6ho terminu vady
odstrani.

10.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozd6ji do posledniho dne zdrudni doby, piidemZ i reklamace odeslanS
Objednatelem v posledni den zdrudni doby se povaiuje za vdas uplatn6nou. B6h lh0t pro uplatndni reklamace je
upraven v S 601 a ndsl. zdkona i.89120!2 Sb., obdanskli zdkonik, ve zndni pozddjSich piedpis0.

10,13 V piipad6 neshody smluvnich stran pii uzn6ni vad vzniklfch v zdrudnf dob6, podiidi se obd strany
posudku akreditovan6 zku5ebny, piipadn6 soudnimu znalci, jehoZ navrhne Objednatel. Stanovisko zkuSebny di

znalce bude pro ob6 strany zdvazn6. N6klady spojen6 s posouzenim nese strana, jejft nlzor se uk6ie jako
nesprdvnli.

It. MAJETKOVE SANKCE, SMIUVNi POKUW

Lt.! V piipadE nedodrieni terminu dokondeni dila ze strany Zhotovitele m6 Objednatel prdvo rldtovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vriSi O,t lo z ceny dila za kald,i zapodatri kalenddini den prodleni. Prodleni
sterminem dokondeni dila dle dldnku 4 odst. 4.1 nebo zapodet( pracia dile dle dl.4 odst. 4,3 o vice neZ 30
kalenddinich dn0 je povaZovdno za poruSenipodminek smlouvy podstatnrim zp0sobem.

t!.2V piipad6, ie Zhotovitel neodstranivady a nedod6lky v dohodnut6m terminu (dle protokolu se soupisem
vad a nedod6lk0), uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vri5i 1.000,- Kd za kaidou vadu a kaZd'i zapodat'i den
prodleni.

Strdnka 7 z 9



11.3 V piipad6, Ze Zhotovitel nevyklidi staveni5t6 v terminu dle dl. 6 odst. 6.3t6to smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve v1i5i 500,- Kd zaka|d{l zapodatri den prodleni.

11.4 V piipad6, ie Zhotovitel nezahdji odstratiovdni reklamovanrich vad v zdrudni dobd ve lh0t6ch stanovenyich
touto smlouvou a vady neodstrani ve lh0tiich stanovenlich touto smlouvou, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve v'iSi 1.000,- Kd za kaZd'i zapodatf den prodleni (vdetn6 sobot a ned6li) a kaZdou
reklamovanou vadu.

11.5 v piipad6, Ze Objednateli vznikne z ujedn6ni t6to smlouvy o dilo niirok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci v0di Zhotoviteli, je objednatel oprdvn6n zapodist tuto d6stku proti dariov6mu dokladu
vystaven6m u Zhotovitelem.

11.6 Pfi nedodrZeni terminu splatnosti dle dldnku V. mfrie brit Objednateli ddtovdn drok z prodleni ve vriSi

O,05Yo z fakturovan6 d6stky za kaZdf den prodleni.

tL.7 Pro piipady placeni sankci uvedenfch v t6to smlouv6 je kaZdd ze smluvnich stran povinna tyto sankce
zaplatit do 7 pracovnich dn0 od obdrieni pisemn6 vrizvy k zaplaceni od druh6 smluvni strany, a to na ddet
uvedenli v zdhlavi t6to smlouvy.

11.8 Uplatn6nim smluvnich pokut na ziikladd t6to smlouvy se nevyluduje ani neomezuje povinnost smluvnich
stran nahradit druh6 strand 5kodu, vzniklou poruSenim povinnosti ze z6vazkov6ho vztahu.

L2. ODSTOUPENi OO STUIOUVY A ZVLASTNi UITOTArui

12.1 Nastanou-li u n6kter6 ze stran skutednosti br6nici iddndmu plndni t6to smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytedn6ho odkladu ozn6mit druh6 strand a vyvolat jedn6nizdstupcri oprdvn6n'ich ke smluvnimu jedn6ni.

L2.2 Chce-li n6kterii ze stran od t6to smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemn6 ozn6mit druh6
stran6. V odstoupeni musi b'it uveden d0vod, pro kterri smluvni strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace
toho ustanoveni smlouvy nebo obdanskdho zSkoniku, kter6 ji k tomuto kroku opravriuje. Bez tdchto ndleZitosti
je odstou peni neplatn6.

12.3 Nesouhlasi-lijedna ze smluvnich stran s d0vodem odstoupenidruh6 strany nebo popirS-li jeho existenci, je
povinna toto ozndmit nejpozd6ji do 7 pracovnich dn0 po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak neudini,
md se za to, Ze s d0vodem odstoupenf souhlasi.

12.4 Odstoupi-li n6kterd ze smluvnich stran od t6to smlouvy o dilo, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou:

r Zhotovitel provede soupis v5ech provedenfch praci ocen6nli dle zp0sobu, kteni m je stanovena cena dila;r Zhotovitel provede finandnivydisleni provedenfch praci a zpracuje ,,dilii konedn,i dariov,i doklad";

' Zhotovitel vyzve Objednatele k ,,dilfimu pied5ni a pievzeti dila" a Objednatel je povinen do p6ti dn0 po
obdrZenivfzvyzahdjit,,dildipiejimaciYizeni". l

12.5 Zhotovitel i Objednatel jsou oprdvndni piev6st svd pr6va a povinnosti z t6to smlouvy o dilo vypl'ivajici na
jinou osobu pouze s pisemnf m souhlasem druh6 smluvni strany.

12.6 Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledn6 kvality a/nebo technologie proviiddni dila, je kterdkoli ze stran
opr5vn6na piedloZit takovi rozpor k posouzeni akreditovan6 zkuiebn6, piipadn6 soudnimu znalci. Stanovisko
zku5ebny di znalce bude pro obd strany zAvazn6. Ndklady spojen6 s posouzenim nese strana, jejiZ n6zor se

uk6iejako nesprdvnf.

12.7 Thotovitel zajisti na sv6 ndklady zabezpedeni staveniStd tak, aby bylo dilo zajiStdno proti kr6deZi a

znehodnocen(, a to aL do doby pieddni dila a jeho pievzeti Objednatelem.

12.8 JestliZe Objednatel 4isti, 2e termin dokondeni dila nebo jeho ddsti, kvalita provdd6nlich praci nebo
bezpednost a ochrana zdravi na staveniSti, je ohroiena z d0vodu neplacenf Zhotovitele poddodavatel0m, kteii

Strdnka 8 z 9



se na dod6vce dila podileji, je toto d0vodem k odstoupeni od t6to smlouvy, pokud Zhotovitel do 20 pracovnich
dn0 od vlizvy Objednatele nezjednd piislu5nou n6pravu.

13. zAvEneiruAusrANovENI

13.1 Prdvni vztahy se iidItouto smlouvou, reZimem obdansk6ho z6koniku, zejm6na ustanovenimi upravujicimi
smlouvu o dilo, piedpisy souvisejicimi a prov5ddjic(mi v platn6m zndni.

13.2 Smluvni strany se zavazuji, Ze se spory vznikl6 v souvislosti s realizaci piedmdtu t6to smlouvy, budou
nejdiive ieiit smirnou cestou.

13.3 Ve5ker6 zm6ny a dophiky t6to smlouvy budou provdddny pouze formou pisemnfch dodatk0
odsouhlasenrich ob6ma smluvnimi stranami. V korespondenci se ob6 strany zavazuji uvdd6t iislo a ndzev akce a
dislo t6to smlouvy.

13.4 Pr6va a povinnosti vypllivajici z t6to smlouvy piechdzeji na prdvni ndstupce obou smluvnich stran.

13.5 Smlouva je zpracovdna ve 3 vyhotovenich, z nichi 2 vyhotoveni obdrZi Objednatel a 1 vyhotoveni obdrZi
Zhotovitel. Smlouva nabfv5 platnosti podpisem obdma smluvnimi stranami a ddinnosti dnem uveiejndni
v registru smluv dle z6kona i.340/2015 Sb., o zvl6Stnich podm[nk6ch rjdinnosti ndkterrich smluv, uveiejrioviini
tr6chto smluv a o registru smluv (zdkona o registru smluv). Smluvni strany se z6rovefi dohodly, Ze uveiejndni
t6to smlouvy dle zdkona o registru smluv provede Objednatel.

13.6 Zhotovitel bere na v6dom(, ie je povinen po dobu 10 let od skondenf plndn(veiejn6 zakAzky, na jejimZ
z6klad6 byla uzaviena tato smlouva, uchovdvat doklady souvisejici s plndn(m veiejn6 zakAzky a umoZnit
osobdm opr6vn6nfm k vrikonu kontroly projekti, z ndhoi jezak6zka hrazena, prov6st kontrolu t6chto doklad0.

14. PN'IOHY KE SMIoUVE:

14.1. NiZe uveden6 piilohy jsou nedilnou souddstit6to smlouvy o dilo:

d. 1- Projektov5 dokumentace(volnd pfiloha smlouvy)
d. 2 - PoloZkovf rozpodet
d. 3 - Seznam poddodavatel0
d.4-Pojistniismlouva
d. 5 - Harmonogram prac( - tlidenni

l+

na z6klad6 pln6 moci ze dne 14. 8.

(za Objednatele)

ileofyzikAlnf ifistav AVCR, v"v.i,
ilodnl lll1401 a, 141 3t praha4-Spofilov

IC:67985530, Tel,t267 fi3 lll
o

atel spolednosti

(za Zhotovitele)

2017

RNDr. Eduard Petrovskri CSc.

zdstupce ieditele
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Zadavatel:

Geofyzikdlnf 0stav Akademie v6d e R, v.v.i.
Bo6ni ll/1
141 00 Praha 4

Uchazed:

RODOSTAV PRAHA s.r.o.
Hlavni 528167
Praha 4, 141 00
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V AZen( obchodn i partneii,
na z{klad6 VaSi poptdvky si Vdm dovolujeme nabfdnout realizaci VaSf a

S€*rmkss*'{xwwww mF*Ss${&*HswSffe s*$xx **m$ga$ke***r$$p* *&ngsws$ &S#f- nr.w.$.

Podklad pro nabidku:

Prohlidka na mistd
esru
Poptdvkovyi dokument s vfkazem vlmdr
PD Ing. Arch David Mare5

1) ldentifikadni 0daje:

RODOSTAV PRAHA, s.r.o.
Hlavni 528167, 141 00 Praha 4
Datov6 sch16nka. ehyxysy
I e/Dt e 27 oBOl o2t CZ27 oB0 1 02

    
Zatoupen: Ing. Jiff Krob

Statutdrni o196n: Jiii Krob-jednatel-  
Milan Rod-jednatel-   ,

2) Kvalifikace

2.1 zakladnf zptrsobilost - viz, pifloh a c. 2 (sablony dle vfzvy)
2.2 Profesnf zp0sobilost - vf pis z obchodnfho rejstiiku v piflo ze t,.4
2'3 Technick6 kvalifikace - destn6 prohld5eni vfbdru realizovanyi'ch akci

v pifloze 6. 7
- osveddeni objednatel0 na stavebnI pr6ce

v piiloze c.8
- ddle pak viz. pfiloha 6. 2 (Sablona dle vyzvy)

Mozno t62 nahlednout na http://www.rodostav.czlstavby

3) Nabidkov6 cena

bez DPH 2.647.557,-KE
DPH 21o/o 555.987,-Kd
Celkem 3.203.544,-Kt,



4) Hodnoceni- o nis

Firma je zamdiena zejm6na na obor pozemnI stavby. Tomu take odpovidd
struktura zamdstnanc0 jichZ je v soucasne dobd 10 a to dva iidici
pracovn fci, jeden administrativn l, jeden stavbyvedouc[, ostatn I d6lnicke
profese. Pii zakAzkdch piesahujfcich na5i kapacitu, doplhujeme potenci6l
st6llimi a ovdienlmi subdodavateli (tijsou poji5tdni na na5ich akcfch nasi
pojistnou smlouvou -vizn{Ze). Vfce pak na http://www.rodostav.czl

5) Smlouva

S navrZenou smlouvou bezvfhradnd souhlasfme. Podepsanf n6vrh
v pilloze d. 9, vd harmonogramu

6) Nabizen6 pln6ni

Doddvka je urcen6 piedanyimi podklady, jeji rozsah vymezuji
polo2kov6 ceny. Do slepfch poloZek nenf nic dopisovAno ani m6ndno,
doplndne poloZky jsou v listu - poloZky dodavatel. Nutne jsou nacendny,
navrhovan6 a vhodn6 (nikoli nutne)jsou k dalSimu jedn6ni a nejsou nacen6ny.
Timto jsou obsahem nabldky ve5kere poloZky k provedeni ucelen6ho dila na
klic vyjma koncovfch prvk0 slaboproudu.

Jedn6 se o kompletnf doddvku vd. z6v6recn6ho riklidu tak, aby po
pied6ni bylo dflo pln6 funkdnf. Pii pieddrni zhotoven6ho dila bude objednateli
teZ pied6na dokladovdr cdst zejmena pied6rvaci protokol se z6pisem zAruk a
prohl65eni o shod6 na pouZite vfrobky a materi6ly, ddle pak ve5kerd
poZadovand dokumentace, vd. Dokumentace skut. provedenf.

Nabidka neie5[ legislativn6technick! rdmec tj stavebnl povolen[,
poLArni hlediska (dle PD nenl Z6dn6 opatieni vyjma osazeni 2x hasfciho
piistroje po2adov6no), invalidy, odv6tr6ni.

7l ZAruky

Dle podepsan6ho ndvrhu smlouvy

8) Termin realizace - Harmonogram

Dle podepsan6ho ndvrhu smlouvy



9) Poji6tdni - garance n6hrady skody zpdrsoben6 objednateli
Nase firma je pojistdna u spolednosti Kooperativa, pojist,ovna, ?.s., Na
lerlvAch 29, 1BO 00 praha g a to dv6ma produkty:

o Poji5tdniTrend - poji5t6nf standartnfch podnikatelsklich rizik -
pifloha 5

o Stavebnf a montdZni pojiitdnf _ pfiloha 6

ProhlaSujeme, 2e jsme zcela porozum6li piedan6mu popt6vkov6mu
dokumentu a souhlasime s podminkami v ni uvedenymi.

V Praze: 15.8.2017

Ddkujeme za projevenou d0v6ru

Ing. Jiii Krob

Seznam piiloh:

- Piiloha 6. 1 - Sablona z v,lzvy - Kryci list nabidky- Piiloha e . 2 - sablona 
7 vilzvy - cestn6 prohldseni ke sptndni kvalifikace- Piiloha 6. 3 - Vypln6nf poloZkovyi rozpodet- Piiloha e. 4 - Vfpis z obchodnfho rejstiiku- Piiloha d' 5 - Poji5t6ni rrend - pojisi6ni standartnich podnikatelsklich rizik- Piiloha d. O - Stavebni a mont6ini pojist6ni- Piiloha t,.7 - iestne prohldseni realizovan6 akce- Piiloha d. 8 - potvrzenf objednatel0- Piiloha d. g - Podepsany? ndvrh smlouvy + harmonogram

rc: 27080t02
Drc; c227080102



pflilonn E. r

zArmoruf uoRrs:

Niizev veiejn6 zakiizky:

Zadavatel:
Sidlor
td:

Osoba opriivnEnii
jednat za zadavatele:

UEastnik:

Sidlo:

Korespondendni adresa:

rdl ord:

Osoba opriivnEnd jednat
za fiastnika;

Kontaktni osoba:

Kryci list nabidky

,,stavebni ripravy piedniiSkovdho siilu Geofyzikiirniho ristavu AV eR, v.v,i.,,

GeofyzikiSlni 0stav Akademie vdd eR, v.v.i,
Bodni il/1401,1_4L3L praha 4, 196 0O praha g _ Karlfn
67985530

RNDr. Eduard Petrovskf, CSc. z;istupce ieditele,
na ziiklad6 plnd moci ze dne 1,4.9.20t7

RODOSTAV PRAHA, s,r.o

Hlavni 528/67,141 00 praha 4

Hlavni 528/67,141 00 praha 4

27080t02/c227080L02

Ing, Jiii Krob

I ng. J iif Krob,,.tel    

Kategorizace velikosti podniku dle doporui eni 2OO3/361/ES k zastupovdni*: malyfu+jbdrAifu€4*v

Celkovii nabidkovd cena bez DPH v Ki: 2,647.557,

*Udastnik vybere velikost podniku.

V.,,Pra2e...,...,., dne,., 15,8 .2017,....,.

RODOSTAV PRAHA, s,T.o.



dle zilkona i. 1341201'6 Sb., o zaddvdniveiejnrich zakAzek, ve zn6ni pozddjiich piedpisri
(ddle jen ,,zAkon")

niiroHn t.

i"'"r''*

Cestn6 prohld5eni ke spln6ni kvalifikace

tamto destn6 prohlaiuje ie,

' analogicky dle 5 74 odst. 1pfsm. a)ZZYZ nebylv zemisv6ho sfdla v poslednich 5letech pied

zahdjenim zaddvaciho iizeni pravomocnd odsouzen pro trestnri din uvedenf v piiloze d, 3 k

zdkonu i. 134/2016 Sb., v platn6m zndni, nebo obdobn,i trestnf din podle prdvniho iiidu zem6

sidla dodavatele; k zahlazenfm odsouzenlm se nepiihliii; tuto podminku sphiuje prdvnick6

osoba, kaZdti dlen statutdrniho orgdnu dodavatele a osoba zastupujicituto priivnickou osobu

v statutiirnim orgiinu dodavatele;

' analogicky dle 5 74 odst. 1pism. bIZZVZ nemai v eeske republice nebo v zemi svdho sfdla v

evidenci danizachycen splatnli dariovf nedoplatek, a to ive vztahu ke spotiebnidani;
r analogicky 5 z+ odst. 1 pism. c) TzYZnemlt v desk6 republice nebo v zemisv6ho sldla splatnf

nedoplatek na pojistn6m nebo na pendle na veiejn6 zdravotni pojiitdni;

I analogicky dle 5 74 odst. 1 pism. d)ZZVZ nemii v deskd republice nebo v zemi sv6ho sidla

splatn! nedoplatek na pojistn6m nebo na peniile na soci6lnizabezpedenia piisp6vku na stdtni
politiku zam6stnanosti;

r analogicky $ z+ odst. 1 pism' e) TZVZnen( v likvidaci, proti ndmu nebylo vydiino rozhodnutio

fpadku, v0di ndmu nebyla naiizena nucend sprdva podle jin6ho priivniho piedpisu nebo v
obdobn6 situaci podle prdvniho iddu zem6 sidla dodavatele.

,,Stavebni ripravy piedniSSkov6ho siilu
Geofyzikdlnfho dstavu AV eR, v.v.i.,,
RODOSTAV PRAHA" s.r.o

Hlavni 528/67,14100 praha 4

27080r02

Osoba bprdvnEnd jednat Ing. Jiii Krob



pRironn d. z

Cestnd prohldSeni ke spln6ni kvalifikace

analogicky dle zdkona (,. t34/2ot1 Sb., o zadiSvdniveiejnfch zakilzek,ve zn6ni pozddj5fch piedpis0
(ddle jen ,,z6kon,)

Jako osoba oprdvndn;i jednat jm6nem (dastnika destnd
danou technickou kvalifikaci stanovenou zadavatelem
zadiivaci dokumentace

Seznam v'iznamn'ich stavebnich praci:

prohlaiuji, Ze vfie uvedenf rjdastnik splriuje
v raimci tdto veiejn6 zakitzky dle bodu 3,3.

Archimedes
Kids s.r"o.

RODOSTAV

PRAHA,

s.r.o.

Rekonstrukce
objekt0 pro
jazykovou

ikolu

  

Plzefisk'i
Prazdnoj,

d"s,,
Pivovar
Velk6

Popovice

RODOSTAV

PRAHA,

s,r.o.

Rekonstrukce
stiechy,
vestavba

chladiciho
boxu,

ocelov6
konstrukce



RODOST

PRAHA

s.r.o.

20L6/L7 Vistavba RD

Ing. Jiii Krob - jednatel
RODOSTAV PRAHA, s.r,o



HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA Celkem [Kč]
Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
POLOŽKA DOPLNĚNÉ DODAVATELEM

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnika - zařizovací předměty
Topení
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy z litého teraca
Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
Podlahy povlakové
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby a tapety
Dokončovací práce - ostatní
POLOŽKA DOPLNĚNÉ DODAVATELEM

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:

MONTÁŽE
ELEKTRO SILNOPROUD
ELKTRO SLABOPROUD

MONTÁŽE CELKEM Kč:

ROZPOČET CELKEM :

Zařízení staveniště (hl. VI)
Územní vlivy (hl. VI)
Provozní vlivy (hl. VI)
Individuální mimost. doprava (hl. VI)
Kompleteční činnost (hl. XI)
Rezerva
Ostatní režijní náklady dodavatele 
Příplatek na malý rozsah (IV)

VRN CELKEM
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH 2 647 556,88
DPH 21 % 555 986,94
CELKEM S DPH 3 203 543,82

REKAPITULACE



Stavba:   Geofyzikální ústav - sál
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   2.7.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   
3 Svislé a kompletní konstrukce   

1 011 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 33,450

"zazdívka nik" 7,72   7,720

25,73   25,730

2 011 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 1,000

PR/1

3 014 310217821
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl 
do 450 mm kus 1,000

4 773 773 agr. 01
Teraso lavice povrch prvku podél schodiště ve vestibulu - bíle teraso,  
vč zednické přípravy tvaru m2 8,000

"vestibul" 8   8,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

5 011 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 
mm   m2 99,300

6 011 611311132
Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 
mm   m2 79,300

7 014 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu 
plochy do 30%   m2 178,600

"stropů" 99,3   99,300

"trámů a průvlaků" 79,3   79,300

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



8 011 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 322,000

9 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 60,000

60   60,000

10 014 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 50%   m2 361,450

"stěn" 322   322,000

"pilířů" 39,45   39,450

11 011 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 
mm   m2 39,450

12 011 632453378
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm CEMFLOW CF 25 F5 bílý  
se skelnou tkaninou vč impregnace a broušení   m2 173,600

"podlaha P1" 173,6   173,600

13 632 agr 1

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLOVÉ NEBO 
TŘÍKŘÍDLOVÉ  VYČIŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ, PROMAZÁNÍ 1400 x 2370, 
tříkřídlové, kus 5,000

O/1

14 632 agr 2

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLOVÉ NEBO 
TŘÍKŘÍDLOVÉ  VYČIŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ, PROMAZÁNÍ 1400 x 1850, 
tříkřídlové, kus 5,000

O/1

15 011 634663111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou 
samonivelační hmotou   m 34,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

16 003 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení 
do 200 kg/m2 v do 10 m   m3 445,000

178*2,5   445,000

17 003 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v 
do 10 m za první a ZKD den použití   m3 13 350,000

445*30   13 350,000

18 003 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m   m3 445,000

19 011 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 
m   m2 180,000

20 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 10,000

"zázemí kuchynka" 10   10,000



21 013 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC do 1 m3   m3 1,200

"ubourání bloků u schodiště" 1,2   1,200

22 013 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC přes 1 m3   m3 1,050

"ubourání parapetního zdiva" 1,05   1,050

23 013 976047231 Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm   m 7,500

"parapety" 1,5*5   7,500

24 005 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních 
materiálů   m 0,150

25 005 985131311 Ruční dočištění ploch  podlah   m2 172,500

155+17,5   172,500

997 Přesun sutě   

26 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m s použitím mechanizace   t 15,350

27 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením   t 15,350

28 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km   t 153,500

13,35*10   153,500

29 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 15,350

998 Přesun hmot   
30 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 49,907

PSV Práce a dodávky PSV   
712 Povlakové krytiny   

31 712 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů 
kruhového průřezu D do 300 mm   kus 1,000

32 628 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral   m2 1,800
2 * 0,9   1,800

33 712 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 
m   t 0,016

713 Izolace tepelné   

34 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva   m2 173,600



"podlaha P1" 173,6   173,600

35 283 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm   m2 182,280
173,6 * 1,05   182,280

36 713 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm   m2 173,600

"podlaha P1" 173,6   173,600

37 283 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 182,280
173,6 * 1,05   182,280

38 713 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky   m 70,000

39 590 590306810 pásek okrajový Ethafoam š. 100 tl. 5 mm   m 140,000
70*2   140,000

40 713 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   t 0,465

763 Konstrukce suché výstavby   

41 763 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 
opláštění jednoduché   m2 39,500

39,5   39,500

42 763 763131491
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 50 mm dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD   m2 43,400

"sáll" 7*6,2   43,400

43 763 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových 
profilů opláštění jednoduché   m2 14,200

44 763 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci   m2 13,700

"vestibul" 13,7   13,700

45 590
590305710
3 podhled kazetový  hrana  E15, tl.10 mm, 600 x 600 mm   m2 14,385

13,7 * 1,05   14,385

46 763 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu 
viditelném   m2 13,700

13,7   13,700

47 763 763221811
Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou 
nosnou kcí opláštění jednoduché   m2 14,200

"dělící stěna " 14,2   14,200



48 763 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 
6 m   t 1,133

766 Konstrukce truhlářské   
49 766 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek   m2 22,000

"za podiem a v chodbě" 22   22,000

50 766 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 
m   kus 1,000

51 766 766agr 01 D + M nové kuch do zázemí soub 1,000

52 766 766agr 02
KRYCÍ DVÍŘKA ROZVADĚČE  VNITŘNÍ, ATYPICKÁ, OTEVÍRAVÁ,  
CELKOVÝ ROZMĚR:  1020 X 2485 MM kus 1,000

T/1 1,000

53 766 766agr 03

VĚŠÁKOVÁ STĚNA - DŘEVĚNÁ LAVICE S VYSOKÝM 
„OPĚRADLEM“, NEREZOVÉ HÁČKY.  CELKOVÝ ROZMĚR: DL. 
3200, V. 1250, HL. 350 MM kus 1,000

T/10 1,000

54 766 766agr 04

NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, 
JEDNOKŘÍDLÉ  VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ OTVÍRÁNÍ: LEVÉ 
ROZMĚR: CCA 800 x 2000 MM (DLE STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO 
OTVORU) kus 1,000

L/D1 1,000

55 766 766agr 05

STÁVAJÍCÍ DVEŘE, VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, OTOČNÉ, 
DVOUKŘÍDLOVÉ, S NADSVĚTLÍKEM  DEMONTÁŽ, ZKRÁCENÍ 
NADSVĚTLÍKU, OTOČENÍ OTVÍRÁNÍ – SMĚREM DO SÁLU, 
ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK NADSVĚTLÍKU A KŘÍDEL, NOVÉ 
PROSKLENÍ VČ. DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ OTEVÍRÁNÍ: 
LEVÉ ROZMĚR: 1700 x 2100 + 1620 kus 1,000

L/D2 1,000

56 766 766agr 06

NOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, OTOČNÉ, 
DVOUKŘÍDLOVÉ, S NADSVĚTLÍKEM  REPLIKA DVEŘÍ L/D2 
OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ ROZMĚR: 1370 x 2100 + 1600 kus 1,000

L/D3 1,000

57 766 766agr 07

NOVÉ DVEŘE, HLINÍKOVÉ, VENKOVNÍ, VSTUPNÍ, PROSKLENÉ, 
DVOJKŘÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ  VČ. ATYPICKÉHO KRYCÍHO 
PLECHU V. CCA 130 MM ZVENKU V PRAHOVÉ ČÁSTI  
OTEVÍRÁNÍ: LEVÉ ROZMĚR: CCA 1440 x 2000 (PŘESNÝ 
ROZMĚR DLE VELIKOSTI STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU)

kus 1,000

L/D4 1,000



58 766 766agr 08
DTTO L/D4, ALE ROZMĚR CCA 1320 x 2000, OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ

kus 1,000

L/D5 1,000

59 766 766agr 09

DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ, 
JEDNOKŘÍDLÉ  VČ. KOVOVÉ ZÁRUBNĚ  VČ. DUBOVÉHO 
PRAHU POZOR: SE ZVÝŠENÝM AKUSTICKÝM ÚTLUMEM Rw´ 40 
dB  OTVÍRÁNÍ : LEVÉ  ROZMĚR: 900x2100MM ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ = 
TL. STĚNY PO OMÍTKÁCH. 170 MM kus 1,000

L/D6 1,000

60 766 766agr 10 Vybourání posuvbé zástěny koženkové  5,8 X 3,0 M ks 1,000

61 766 766agr 11
Vybourání posuvbé zástěny koženkové ve vstupech do sálu 1,8 X 3,0 
M ks 2,000

62 766 766agr 12
Vybourání inter dveří z vestibulu, dřevěných prosklených v dř zárubni 
1,7 X 2,5 M ks 1,000

63 766 766agr 13 Vybourání inter dveří do zázemí, dř plných v oc zárubní  0,9 X 2,0 M ks 1,000

64 766 766agr 14
Vybourání inter dveří do zázemí, dř plných v oc zárubnído kuchynky , 
1,25 X 2,0 M ks 1,000

65 766 766agr 15
Vybourání exterier dveře dřevěné  vstupní ze zahrady v dřev zárubni  
1,5 X 2,15 ks 1,000

66 766 766agr 16
Vybourání exterier dveře plechové  vstupní ze zahrady v oc zárubni  
1,25 X 2,0 ks 1,000

67 766 766agr 17 Vybourání vnitřní mříže nůžkové, 1,5 X 1,8 ks 3,000

68 766 766agr 18 Demontáž dřevěných garnýží ks 5,000

69 766 766agr 19 Demontáž dřev podia 0,5x2,2x 6,75 ks 1,000

70 766 766agr 20 Demontáž okenní žaluzií  1,4 X 2,3 ks 5,000

767 Konstrukce zámečnické

71 767 767agr 01
SCHODIŠTOVÉ MADLO NEREZOVÉ V INTERIERU, KRUHOVÉHO 
PRŮŘEZU CELK. DÉLKA: 2250 MM kus 1,000
Z/1 1,000

72 767 767agr 02

PŘEKLAD 2x UPE 200 dl. 2000, VČ. OCELOVÉ PÁSOVINY ROZM.: 
50/300/4MM – 4ks
POZN: NUTNO DODRŽET DL. ULOŽENÍ 250 MM                                                   t 0,052

Z/5 1,000

771 Podlahy z dlaždic   

73 771 771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových   m 15,000



15   15,000

74 771 771573121
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 100 
ks/m2   m2 4,100

4,1   4,100

75 597
597614270
2

dlaždice keramické slinuté  mrazuvzdorné TAURUS  9,8 x 9,8 x 0,9 
cm   m2 4,510
4,1 * 1,1   4,510

76 771 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   t 0,104

773 Podlahy z litého teraca   

77 773 773211211
Obklady přírodním litým teracem stupňů rovných   vč. zednické 
přípravy tvaru m2 5,000

5   5,000

78 773 773219090 Příplatek k obkladům přírodním litým teracem za bílý cement   m2 5,000

79 583 583461220 drť vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg   t 0,320
8 * 0,04   0,320

80 773 773519090 Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za bílý cement   m2 8,000

"vestibul" 8   8,000

81 773 agr 01

NOVÁ TERACOVÁ PARAPETNÍ DESKA STÁVAJÍCÍHO OKNA, 
SLÍCOVANÁ S OMÍTKOU, DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA  VČ. 2KS 
OCEL. KONZOL  ODSTÍN TERACA BUDE ODSOUHLASEN NA 
ZÁKLADĚ TŘÍ VZORKŮ, KTERÝ PROVEDE DODAVATEL 
ORIENTAČNÍ ROZMĚRY BxHxV:1480x300x40MM kus 5,000

K/1

82 773 agr 02

NOVÁ TERACOVÁ LAVICE, VČ. NOSNÉHO NEREZOVÉHO RÁMU  
VZOREK TERACA BUDE ODSOUHLASEN NA ZÁKLADĚ VZORKU, 
KTERÝ PROVEDE DODAVATEL ORIENTAČNÍ ROZMĚRY:   
BxHxV:2150x320x90MM, kus 1,000

K/3

83 773 agr 03 DTTO K/3, ALE DL. 2200 MM kus 1,000

K/4

84 773 agr 04
DTTO K/1, ALE ROZMĚR 1400 x 200 x 40, BEZ KONZOL – POUZE 
PŘILEPENO NA PARAPETNÍ ZDIVO kus 4,000

K/5



85 773 998773101 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m   t 0,790

775 Podlahy skládané   
86 775 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými   m2 155,000

"dubové parkety" 155   155,000

776 Podlahy povlakové   
87 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně   m2 117,500

"koberec" 100   100,000

"PVC" 17,5   17,500

783 Dokončovací práce - nátěry   

88 783 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 
štukových omítek   m2 421,450

60+361,45   421,450

89 783 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové 
podlahy   m2 4,620

"sokl" 66*0,07   4,620

784 Dokončovací práce - malby a tapety   
90 784 784111013 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m   m2 178,600

91 784 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m   m2 178,600

92 784 784221103
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 5,00 m   m2 178,600

Dokončovací práce - ostatní

93 AGR 01

ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S 
VODÍCÍMI STRUNAMI A ELEKTRICKÝM POHONEM ROZMĚRY: 
VÝŠKA: 2370 MM   ŠÍŘKA: 1480 MM kus 5,000
OS/1

94 AGR 02

ROLETA VENKOVNÍ LÁTKOVÁ, TYPU SCREEN, SVINOVACÍ S 
VODÍCÍMI STRUNAMI A ELEKTRICKÝM POHONEM  ROZMĚRY: 
VÝŠKA: 1850 MM   ŠÍŘKA: 1400 MM kus 5,000
OS/2

95 AGR 03
ROLETY VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ, TYPOVÉ ROZMĚRY: DÉLKY:    
2370 MM  ŠÍŘKY: 1480 MM kus 5,000
OS/5



96 AGR 04

KUCHYŇSKÁ LINKA SE SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI, VČ. 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  (CHLADNIČKA BEZ MRAZÁKU), 
OSVĚTLENÍ, DŘEZU A BATERIE, STÁVAJÍCÍ VESTAVNÁ MYČKA 
BUDE SOUČÁSTÍ LINKY. ROZMĚR VIZ VÝKRES kus 1,000
OS/10

97 AGR 05

ZÁVĚSNÝ VÝSTAVNICKÝ SYSTÉM, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, 
SPOJEK A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, PERLONOVÝCH LANEK A 
HÁČKŮ CELKEM 30 MB  DĚLENÉ NA ČÁSTI: 
6,7+7,6+2,2+2,15+1,99*4+3,5 kus 1,000
OS/11

98 AGR 06
HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP  PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 34A 
(PG 10) A 183B (PG 12) kus 2,000
OS/15

99 AGR 07

DOČASNÁ OCHRANNÁ STĚNA VELKOFORMÁTOVÉHO OBRAZU, 
MUSÍ ZAJISTIT OCHRANU PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ 
A PRACHU PŘI STAVEBNÍCH PRACECH ROZMĚR: Š. 5,2 V. 3,6 M

kus 1,000
OS/17

100 AGR 08
SKLENĚNÝ KRYT SÁDROVÉ PLASTIKY, NA OCELOVÉ DESCE  
CELKOVÝ ROZMĚR: 550x950x260MM kus 1,000
OS/18

101 AGR 09

KRYCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA SEKČNÍHO UZÁVĚRU VODOVODU – 
SDK TYPOVÁ, SLÍCOVAT S OMÍTKOU,  ROZM.: BxH: 250x250 MM

kus 1,000
OS/20

102 AGR 10

TYPOVÁ CHRÁNIČKA PROSTUPU VZT HYDROIZOLACÍ A T.I. 
STÁVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY + KONDENZAČNÍ JÍMKA NA 
KONDENZÁT, ROZM.: DN 140MM, DÉLKY CCA 750MM (DLE TL. 
STŘECHY) kus 1,000
OS/22

103 AGR 11

PODKLADNÍ KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ DVEŘÍ, VČ. 
IZOLAČNÍHO PRVKU Z TVRZENÉHO SKLA NEBO 
VYSOKOPEVNOSTNÍHO LEHČENÉHO BETONU PRO 
PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU POD PRAHEM VSTUPNÍCH 
DVEŘÍ L/D4 A L/D5  ROZM.: V. CCA 130 MM, DL. 1580 RESP. 1460 
MM ROZMĚR NUTNÉ UPŘESNIT DLE PRAHU DVEŘÍ kus 2,000

OS/30



104 AGR 12

Příplatek za provedení vzorku - štuky: 3 vzorky 2 x 1 m • bílé teraco 
lavice vedle schodiště ve vestibulu: 3 vzorky • šedé teraco rozšíření 
schodiště ve vestibulu: 3 vzorky • povrchová úprava překližky pro 
prvky T/10 (lavice s věšáky) a OS/10 (kuchyň): 3 vzorky • povrchová 
úprava pro prvek T/1 (krycí dvířka rozvaděče): 3 vzorky.

soub 1,000
Celkem   



číslo položky popis číslo výkresu výměra m.j. výr.náklady celkem
(detailu) Kč / m.j. Kč

01 E ZDRAVOTECHNIKA
Demontáže stávajícího zařízení 1,00 kpl
kulový kohout DN15 s atestem na pitnou vodu 3,00 ks
vypoutěcí kohout DN15 s výtokem na hadici 1,00 ks
el.průtokový ohřívač teplé vody, výkon 13,5kW 1,00 ks
odpadní potrubí z PP HT vč.tvarovek a uchycení 2,00 m'
Plastová vodovodní trubka z vícevrstvého plastového materiálu 
PP-RCT D20 vč.tvarovek, uložení a tepelné izolace s 
omyvatelných povrchem z PET v barvě bílá tl.13mm

28,00 m'

Stavební přípomoce 1,00 soub.

VEŠKERÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, 
UDÁVAJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A FUNKCE

Poznámka:Tato specifikace slouží pouze pro potřeby výběru dodavatele. 
Případné chybějící či nepecifikované komponenty nezbavují prováděcí 
firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč.
Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, 
stanovany jako čisté!!!
Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je 
dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu 
dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!!

Pozn.: soupis prací a výkaz výměr nenahrazují stavební projektovou 
dokumentaci a nejsou její součástí dle stavebního zákona - dodavatel je 
povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a 
standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a souvisejících 
technických zprávách, není-li dále řečeno jinak!!!
Pozn.: zadavatel požaduje použití předepsaných konkrétních typových 
výrobků a technologií. Jejich změna může být schválena pouze se 
souhlasem INV a GP.  Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu 
schválení autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského 
dozoru!!!



Ochrannná trubka pro vnitřní rozvody 4,00 m'
uchycení potrubí 1,00 soub.
propláchnutí a zkoušky potrubí 1,00 soub.
Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub.
cedulky s označením potrubí 1,00 soub.

01 E CELKEM



číslo položpopis číslo výkresu výměra m.j. výr.náklady celkem
(detailu) Kč / m.j. Kč

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

01 VYTÁPĚNÍ
01 A ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE

přenastavení stávající ekvitermní regulace jedné topné větve. 1,00 kpl
nespecifikovaný drobný materiál a zařízení 1,00 kpl
uvedení do provozu celého zařízení 1,00 kpl
zkoušky zařízení 1,00 kpl

01 A CELKEM

01 B ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ:
vypoutěcí kohout DN15 s výtokem na hadici 2,00 ks
teploměr 0-120 st.C 2,00 ks

VEŠKERÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, 
UDÁVAJÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A FUNKCE

Poznámka:Tato specifikace slouží pouze pro potřeby výběru dodavatele. 
Případné chybějící či nepecifikované komponenty nezbavují prováděcí 
firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč.
Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, 
stanovany jako čisté!!!
Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je 
dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu 
dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!!

Pozn.: soupis prací a výkaz výměr nenahrazují stavební projektovou 
dokumentaci a nejsou její součástí dle stavebního zákona - dodavatel je 
povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a 
standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a souvisejících 
technických zprávách, není-li dále řečeno jinak!!!
Pozn.: zadavatel požaduje použití předepsaných konkrétních typových 
výrobků a technologií. Jejich změna může být schválena pouze se 
souhlasem INV a GP.  Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu 
schválení autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského 
dozoru!!!



Manometr velký, 0-6bar 1,00 ks
kulový kohout DN32 plnoprůtokový 2,00 ks
úsporné oběhové čerpado s funkcemi:
Autoadapt, FLOWADAPT a FLOWLIMIT
Regulace na proporcionání tlak
Regulace na konstantní tlak
Regulace na konstantní teplotu
Konstatní křivky
typu 32-80, vč.izolačního pouzdra

1,00 ks

Demontáže stávajícího zařízení 1,00 kpl
Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub.

01 B CELKEM

01 C OTOPNÁ TĚLESA
Korado:
ocelové deskové těleso s hladkou čelní stěnou, připojení z boku, 
barva bílá, typ 33-030140-80 2,00

ks

ocelové deskové těleso s hladkou čelní stěnou, připojení z boku, 
barva bílá, typ 33-030180-80 2,00

ks

ocelové deskové těleso s hladkou čelní stěnou, připojení ze 
spodu, barva bílá, typ 22-090120-70 5,00

ks

H - Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou 
ventilovou vložkou, s automatickým omezením průtoku DN15 - 
rohový 5,00

ks

Termostatické hlavice se zajištěním pro veřejné budovy - bílá 9,00 ks
Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením 
průtoku DN15-r 4,00

ks

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním 
DN15-r 4,00

ks

Poznámka:
Provedení a osazení otopných ploch bude upřesněno v návrhu 
interiéru - před objednáním nutno koordinovat s návrhem 
interiéru.

01 C CELKEM

01 D POTRUBNÍ MATERIÁL
měděné potrubí průměr 15/1 vč.tvarovek a uložení potrubí 25,00 m'



měděné potrubí průměr 18/1 vč.tvarovek a uložení potrubí 13,00 m'
měděné potrubí průměr 22/1 vč.tvarovek a uložení potrubí 16,00 m'
měděné potrubí průměr 28/1 vč.tvarovek a uložení potrubí 28,00 m'
měděné potrubí průměr 35/1,5 vč.tvarovek a uložení potrubí 32,00 m'
Tepelné izolace:
pěnová tepelná  izolace s vnější ochrannou vrstvou z PET fólie, 
vnitřní průměr 15mm, tl.13mm

25,00 m'

pěnová tepelná  izolace s vnější ochrannou vrstvou z PET fólie, 
vnitřní průměr 18mm, tl.13mm

13,00 m'

pěnová tepelná  izolace s vnější ochrannou vrstvou z PET fólie, 
vnitřní průměr 22mm, tl.20mm

16,00 m'

pěnová tepelná  izolace s vnější ochrannou vrstvou z PET fólie, 
vnitřní průměr 28mm, tl.20mm

28,00 m'

pěnová tepelná  izolace s vnější ochrannou vrstvou z PET fólie, 
vnitřní průměr 35mm, tl.20mm

32,00 m'

pružná ochranná trubka 8,00 m'
nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub.
uchycení potrubí ke stavebním kcím 1,00 kpl
Stavební přímopoce 1,00 soub.
propláhnutí potrubí 1,00 kpl
tlaková zkouška potrubí 1,00 kpl

01 D CELKEM
01

VYTÁPĚNÍ CELKEM



 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJmnožstv
Díl: 97 Prorážení otvorů
1 971 03-3123.R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm kus 20,00
2 974 04-9121.R00 Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm m 20,00
3 974 04-9122.R00 Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm m 5,00
4 970 05-1018.R00 Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm m 4,00
5 970 05-1030.R00 Vrtání jádrové do ŽB do 30mm m 1,50
6 974 03-1121.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 80,00
7 974 03-1122.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 40,00
8 973 03-1616.R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm ks 60,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: M21 Elektromontáže
9 Rozvaděč RS, specifikace viz. P.č.D6-03 ks 1,00
10 210 19-0001.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1,00

11
Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, barva  bílá, 
včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30 kus 1,00

12 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový kus 1,00

13
Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, barva bílá, včetně 
krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30 kus 1,00

14 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý kus 1,00

15
Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, barva bílá, včetně 
krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30 kus 1,00

16 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový kus 1,00

17
Ovladač tlačítkový s popisovým polem, řazení 1/0, pod 
omítku, barva bílá, včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30 kus 10,00

18 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový kus 10,00

19
Infračidlo pohybové pro ovl. osvětlení, rozsah min.12m / 210 
st, 230V/16A, nástěnné, černé, IP44 kus 2,00

20 210 Montáž pohybového infračidla pro osvětlení kus 2,00

21
Zásuvka jednonásobná, barva bílá, pod omítku, včetně krytu 
a rámečku, 250V/16AX, IP20 kus 24,00

22 210 11-1002.R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z kus 6,00
23 210 11-1012.R00 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení kus 18,00
24 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 190,00
25 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 60,00
26 210 81-01045 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou m 250,00
27 341-11036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2 m 150,00
28 210 81-0106 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou m 150,00
29 341-11090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2 m 95,00
30 341-11090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 5 x 1,5 mm2 m 50,00
31 210 81-0215.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 145,00
32 341-11076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 30,00
33 210 81-0057.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 30,00

34
Průhledný, transparentní kabel, pro napájení svítidel, 500V, 
5Gx1,5 mm včetně montáže m 30,00

35 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 45,00
36 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 12,00

37 svít.S1

line wallwasher; závěsné liniové zářivkové svítidlo z Al profilu 
s asymetrickým vyzařováním pro rovnoměrné nasvícení 
stěny, dl. 1500 mm; 80W / G5; včetně lankového závěsu; 
provedení viz Kniha standardů v p.č. kus 4,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



38 svít.S2

LED reflektor pro montáž do světelné tříokruhové lišty, tvar 
kvádru, svítidlo s asymetrickým vyzařováním pro rovnoměrné 
nasvícení stěny, 15W, provedení viz Kniha standardů v p.č. , 
včetně adaptéru pro přisazenou montáž kus 4,00

39 svít.S3

LED reflektor pro montáž do světelné tříokruhové lišty, 23W, 
svítidlo s rotačně symetrickým vyzařováním pro rovnoměrné 
nasvícení podlahy; provedení viz. Kniha standardů kus 3,00

40 svít.S4

LED reflektor s adaptérem pro montáž do světelné 
tříokruhové lišty, 23W, svítidlo s plošným asymetrickým 
vyzařováním pro rovnoměrné nasvícení obrazu; provedení 
viz. Kniha standardů; včetně adaptéru pro přisazenou montáž kus 2,00

41 svít.S5

Zavěšená tříokruhová napájecí lišta s nepřímým osvětlením 
LED, dl. 2 m; včetně závěsů a LED svítidla 15W; provedení 
viz. Kniha standardů kus 9,00

42 svít.S6

Vestavné LED svítidlo, svítidlo plošné ERCO Compact 16 W 
oval; svítidlo s oválným vyzařováním směrem dolů, pro 
zapuštění do podhledu; provedení viz. Kniha standardů kus 1,00

43 svít.S7

Vestavné LED svítidlo; svítidlo s rotačně symetrickým 
vyzařováním, s úzkým kuželem pro akcentní nasvícení 
makety plastiky, pro zapuštění do podhledu; provedení viz. 
Kniha standardů kus 1,00

44 svít.S8

závěsné liniové zářivkové svítidlo z Al profilu, prizmatický 
kryt; soubor dvou kusů dl. 1500 mm spojených do jedné 
sestavy; provedení viz. Kniha standardů; včetně zdrojů a 
lankových závěsů kus 2,00

45 svít.S9

závěsné liniové zářivkové svítidlo z Al profilu, prizmatický 
kryt; délka cca 1200mm; 1x54W/G5; včetně zdrojů a 
lankových závěsů kus 1,00

46 svít. S10 kus 2,00

47 svít. SN
Autonomní nouzové svítidlo, nástěnné, systém AUTOTEST, 
včetně piktogramu, pohotovostní zapojení; 8W / 1hod, IP 40 kus 2,00

48 Montáž svítidla ozn. S1 kus 4,00
49 Montáž svítidla ozn. S2 kus 4,00
50 Montáž svítidla ozn. S3 kus 3,00
51 Montáž svítidla ozn. S4 kus 2,00
52 Montáž svítidla ozn. S5 kus 9,00
53 Montáž svítidla ozn. S6 kus 1,00
54 Montáž svítidla ozn. S7 kus 1,00
55 Montáž svítidla ozn. S8 kus 2,00
56 Montáž svítidla ozn. S9 kus 1,00
57 Montáž svítidla ozn. S10 kus 2,00
58 Montáž svítidla ozn. SN kus 2,00

59
Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 
mm m 150,00

60
Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 25 
mm m 50,00

61 210 01-0004.R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm m 200,00
62 Krabice přístrojová pod omítku kus
63 210 01-0301.R00 Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení kus
64 Krabice rozvodná prům.68 IP 20 do 4 mm2 kus 15,00
65 210 01-0321.RT0 Krabice odbočná KR 68, se zapojením kus 15,00

66

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové 
instalační systémy zalité mazaninou; včetně víka, rozměr cca 
250x250x.70mm, včetně plného víka pozink a montáže; 
přívody cca 10xtrubka D32 kus 1,00

67 211 01-0010.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8 kus 50,00
68 211 01-0011.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 10 kus 20,00
69 Lustrhák včetně montáže kus 30,00



70 905 HZS - demontáž stávající instalace hod 30,00
71 905 HZS - revize stavebního objektu hod 12,00
72 910 HZS - dokumentace skutečného provedení hod 5,00

Celkem za M21 Elektromontáže
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech
73 Kabel UTP 4x2x0,5 cat. 6 m 315,00

74

Kabel HDMI, metráž,trojité stínění,robustní plastové 
opláštění, monokrystalický měděný vnitřní vodič bez kyslíku, 
AWG: 24,materiál stínění: 2 x hliníková fólie + 1 x měděné 
opletení, izolace: materiál: pěnový HDPE, rozložení vnitřního 
vodiče: 1 x 0,5 mm, izolace: tloušťka: 0,42 mm, vnitřní 
vodiče: 5 párů, min.poloměr ohybu 53 mm, vnější průměr 
kabelu 8,8 mm m 15,00

75 Kabel VGA, metráž, HD15M/M, dvojité stínění m 15,00
76 220 28-0222.R00 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 600,00

77
Zásuvka HDMI, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a 
rámečku kus 2,00

78 210 Montáž zásuvky HDMI kus 2,00

79
Zásuvka VGA, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a 
rámečku kus 2,00

80 210 Montáž zásuvky VGA kus 2,00

81
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat.6, pod omítku, barva bílá, pod 
omítku, včetně krytu a rámečku kus 2,00

82 210 Montáž zásuvky 2xRJ45 kus 2,00

83
DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ: 
DATAPROJEKTOR kus 1,00

84 DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ: WIFI kus 1,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

CELKEM



položky dodavatel

Stránka 20

POLOŽKY DOPLNĚNÉ DODAVATELEM
Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

99 Položky dodavatele
1. Sokl není zahrnut bm 66,00
2. drobný mater elektro kpl 1,00

likvidace nesuťového odpadu kpl 1,00
stažení stěn perlinkou není zahrnuto m2 500,00
aktivace vloženého překladu rozpínavou maltou, 
plentování

kpl 1,00

zdroje světla kpl 1,00
čidlo rolety vč rozvodu kpl 1,00
elektromech. Zámek ks 2,00



RODOSTAV PRAHA

Seznam poddodavatelfi pro akci ..stavebni 6praw piedniiSkovdho s6lu Geofvzikiilniho
6stavu AV eR, v.v.i. ll"

. Ocelov6 konstrukce -

. Podlaha -

o Stinfcf technika -

r Truhldiskd vfroba

. Vstupni dveie -

. Teraco -

MiloS L6bl - zdmednictvi, Podskal( !7918,251 01 Ridany,

reo 1s84r.3r.6, Dre cz62o2o6oo84

ESTRA stavebnis.r.o., Magistrti 1544/14,140 00 Praha 4,
leo zorsz564, Dte czz6tg2s64

Jan Kohout - ADDOOR, U Vdtrniku 3,1.62 00 Praha 6,

leo 6292684s, Dre cz6oLz1.6as72

Truhldistvf Vanddek s.r.o., Jehnddno 70,397 01 Pfsek 1,

tdo zsro+422, DtC c2251,64422

PKS okna a.s., BrnE nskit 126/38, 591 01"2d'6r nad Sdzavou,
leo oszzoso7, Dte cz6s276so7

Josef Kotdra, Rfhova 312,582 81 Habry,
fo qmt67o, Dre cz5ro31,r293

Ing. Jiii Krob
/ Jednatel spolednosti

RODOSTAV PRAHA, s.r.o.

RODOSTAV PRAHA, s.r.o., Hlavni 528167,14100 Praha 4, t€O: ZzOgOrO2, old: CZ27O8OLO2,

     tel.: 777325463,77325462, e-mail: rodostav@rodostav.cz
Spolednost RODOSTAV PMHA, s.r.o. je zapsanii v obchodnim rejstiiku vedendho Mdstskrim soudem v Praze, oddil C, vloika 94748
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r+*ij:'s',iand ,,, ri'nrc:i rr4eth g*!i&tF*{rdr bucl,nu.tntqh d$:l 'r pr*h{rhl jorJnuh*,pujristndhl.r rekui"

E, FnSiftfint dLE t*t* F'o.;istr$ llnlnuu,'y :se n*&"tsiini* nn hLrdniran* rjibr, i*jifht hr*r:insta ie vy*{i rre$ d$ltka
Lru:ed*n;i !, trercj$ S. f;Odriit i.. * $:oFi5t,*rri'r,€r'* *rist 6,,L ia,"{r:tr J" ,n,e;h's jcjiirh;l i*,ha r,$st-rvby pile*$hn* J& nrAsie*
nrlh'n na ktrrj'eh st: pujrst,rr{ii dr'fas*"rli ].11"",: imlavtn'ik rdru,ie rri.

U3tdfi.Uj$e.,r$.*i,;npoludpojistni:irn.l|r.$s.irrejp*rcl*j-l71''cr:ipie,li'ral.r'1j:sn.if1'r*cipt:i.si;1.t
ui."t.:r9.rhhudtrj.eiir.lrharJns]t';:vyii"irreld';tilo;;riL,..er-1qr':"1,,rLrl.lrJA{;.l{]*i|
r'lel:oktn.r*nr:.pxtliinrltejtLa.iJ'"redehlvii.}].c.r-Jst,l]trrtr:p'njiirtn'tlsmi.n.l'+-y
p$*s"1l.'r**2.&rrt,*Eicerl€b':lt"la.ki*ritilr*p*jl*tnihL,rfngtrrj;ll:ircliif';lr;[.n,i
p*flit&nt i.rrd.i,vqd,u*in*,.
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Fojtstne p[n$ni

dl*n**< IIr-
Uy4* a ap&sob prie*eari poltstlrr$hc

:.**lriJi'ujt:clla.rrl:tji*ak,-jt't:r''}!nr,.ip*jr:ltriu|:vtr1et:fr'|r*diil'.,irjin.|}ulre"lminiirrr.ir|nipcjislinernsjdn;lld
p.c-"ji'tl6rrieii]eden.p.r,jili.nylr:k:,,'rJa|i"i.clr1ra'.:iltl1,:t:irrrr*i*hitz+ithrrvlinram,rnirrr*l.gttlrtpc.jistrl$rn
:rj*dl *l t g t o pii :il L*irlrf pc jl rtrr'rr, rc.k.
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fi*,tfrrl{*,{l- et

Fqfferdt,sF:at'ssLtJe' te neJpoxdfiii 99i0 Rat*rud*irrfth dn{ p* konci pcjis*nt*h* reku nahJ,a*d pujtstle{r
cetleov*tl tifdttotu 5tgre.brttch q montfifn{ch u,?knnfi reattzovanfcl"r v pri}bdhu uBlynLr['6ho ]ednoh': po,lrstnFho
rcku' srsde.{i'tats frsdnota t1r'$5i nt.? f;$rtka s}ednand udl. IT" bod'$, (Cedtt l. * noit$idni v6ci.i odir." $.x.
t*de$ L t n.':poit*tnd srr*L**vy,-vent&* peijtsti.teli r$r"*k rua d*plare.k pniisrrrdho itanoveno] iieo ruurtto
ieileh rolffi.* sacby 1"33 {f.rc; na takts st*nn.ren€ Fsji.stn,A se 3ti neapii.krqi i*dnd si,*uir nnt pptrdiky
uvedsn* u fuodu 1., nebat $:;ou liA v tefo s*z{r,O eahir*1ndr.ry.

frlanek tV,
F*t*t+a* *kcd'rgclr $d$ts$fi

Vzrrik *isodn+.eifr{testt je ry1i*.*t5{\ {poii$t$n*} pc,rln*n candrlit pFtn:o her ahyre*ndho adktadu na jeden
r ntfe wedenfeh $eontaktn{sh &dalr}:

Kssperaltl.a paggt*vna, a, g,, Visfi ,na fnsura nre, 6 ro r-lp

{E$TRL${ ?Aff At$ilf xf ps{}p6ffi Y
f,*ntnikni p*r*atelna

€rn€nskt 634,
,6S4 4? lViedPice
Te{.: 95T 1S5 1S5

f** 5&? t13,6fie,5ri72tA 5S3
E":m*t!: pod$_t qlft E@h.B_gp"g"g

wffiry"|{Ef,il,f,3

2, Na.vfz-vur pojtstitdre fe s*jtstnik fpqfi$t€n.i nehu gakik*tlv jind *soba) B,r:vr"ne,n aandalit ventk Skndn*
udaInsti" piiemnou $*rmsu.

f&*x*k tl.
Atr{**tn{ u:i+Sm$ed

Odchyln&
nahsrd*t
sta@e*a

ns plx#rut
**ll0urrnu

i Cl. 16 od*t. 3J p{*rn. h) VFP P'ffflX& se pojr*tdni vztalruie i na povinna*t po}tFr,frn*i-r*
u ap,&so&enn'u u ce,u\lid*sft s u{ast$ict$tffi neb*a pro'+orer'x.*not*rov{cir ve:tdre'f *{or#tcfdn iFk*

mnt6*ttt xtrsle pqi*t*&nd'tw$u.p*, iatm*u *r*lelr,tr*u.,F{i$L$t*fit se u$Hk,fiev,rta:hii}e rea pnr;nf,rr;}$t
nahradtt *$ntu,:Boftild u s*r*uirsl*sf{, $* ,*{ssdrnsu ud$lssb{ by{n rieb* rq*h,Ls'b,ft u,p*atra&n,* prSvo
pxrit6ttrr{ edpausd**stt ru *jr"rur ft&ndu] sjed,nandl'rr: ve prosp{d"r p*Jt€?En&hn,ftncu p*ltrtnou

m,$na : p*$err*dl'rn pcft$t*ni ndp*u$dn*sti ax r^rjmu ap*sohencu llrsv,$e#rn rnq*id[a].

*ti**m'k VX"

F.r*l*li*f en{ poiistntka

A. Fqistntk,p{*fttxa.wje, i* pte*} ue*vf*rt{*l tdto p*ji.:ln6 snli.our4r pfevral rr Ltstinn6 r'rebfl,, s jehn sou*ll**e*t,
vj{u$.,texf$v& podth{ {napf. n* true{drn nqse& d*f} nr:rfarnn*c*,pru cdfemee,a poffit&l*{ a s*rs;**:{t sr
s lrtnll Ftjistn*l< si je v€dorn, te s,.r judn* r d*le.*it* inf*rrr:iace, kters nru nag*qr+&au prr*axm&t
pnclnti.nkdni siedni*tiffndllo FsJi$t€fit, *bsahuj'{ np*zornsnt na d,ftLeEttd aspekly p+ji$t€nt "i. vr}enamn*
u staneiv*ni.l p,*ii'Ftq,f{gl p,*dl-n,ine&"

3, psjist*il( [+$tmgui.e, fe pfed urra,ufen{.m t*t* pn}istn,6 s,n"**uvy *"rrlu byly u:nr'*meryr infornrare v sculxdu
s ustaneveg€m $ ?fSS o,h€xnskdho a$ks,nikt*"

3. fu|tstn k ffistvla ie, Ee byL tnf*rmav*ru * r*rsxhr.l u {r{ets zpra,cnv;int !eh* a*hn{e,l+ *d,ai* ;* * pr;gvu
pffi*tup.ll & !rir* u:*;*.*[adu t, tjF9a.rrev-S rT] $ ],\ 1], t3. '{ikpn+ 6, IQJ"/*S,SS 5b, n oalirana asohnirh ridajfr"
Fuftse*l{k, fr-li ,xsotrou +dt1En*q cd pn}t$t6ndhn, ri*le potvr*uJe, Se pcstqrel p,eggtttet{" ns*,b*f 'r}da3e

pc;tttd**h+, uvedenl* v t€to psjtstnd smlouv6 i s nt souvi.ssiiqieh dokun'lerriterh a daL *ouhias k jeitci"r
zpracuv$rt{'ve smyslr.r tc'hots bsdu rta rSk{'adE p[n6 moct ird6lend mu pafl4t#ntf*r"
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Fla}jstn1.it1:.rcrhL*l:luir,I*lt*,;'*rit'*rti:lroupr:ti1*[:u.rr*hr.;:nypi*dnatl"*r1h
Fcji.rtr'ik, ie'l,r' onch;:lr +dliinnr.] n'C pc-jigtinel'r+, elii,l.e pr*hla*uie, irl mu 6.u,J.l*fd:n{,C;il! souhiar fu p*jiit6,ni.
Prrtisrnik pct',''zaie. ie piut: u/ilr'iicrTriifl tr\tn 1:rjr.:ifrr* srrlr,il,1; pFevraIv lrirtir.rnd rrelr* itnr tesl*+.r,e p,,d*,h,*
lniilr' t'!i trr,';]tenl na:iii.dltJ <lukr.tn'rertty ,rve'Jeitt v di.. 3l h*rJu i*,. t"ri.6 p*,!i.:tn6 srn1nuuy a, sear1Ar1ii s*
E niial- F1r:jitt,:iir' sr jr3 x$io*, ic tytr-: ,4r"rkurn'alty t,rrri;, n*clii.*,*rr sclltrllt iel,r po,ltsrge r*[uuru u oprruliirazsahpl:jiitFni,je|ra**t*zrllti{v**|n&1'9|r:t),nr;!r,,*ap<rr,"i.nno'rtiijfa*rrtliL}p.o1.i.5tunt
p*ru{crri. a dalsl p*drnink'5, p*jritsni; gr*jutrije !irrB virjn r;1.sJrr,r1 jiBku i}o}itrtr::r*{.,: s*rl,*Lar,,Du,

F:o3i-staik pnivrrul}e, i* arJre.s;t j*h* r.idi;/byC{l}ri#{rr,,"tl+hn p*bytLr/h:futa p*etntL*nt * Lrnttkty *jie,ktr-un,ick*
krlmr:nikact:r.lrrcdei.'rd:rrt*tnFc,jtstn*Enrl;r:'Lrv,}isauaktui|rr.i.^luu[rta.s.i'a.[:y{.yli;tlr}ei+j*bpli,vpip;d&1c|Lrh
rdrperu s j'{rlfmi Gt3;:ii uv*dr:rryrtti u eiii-rrn ur,1r,ie{r,,"1{h p81t:}rl}1lrh srrilor*:vaih, un, lit*.i*i., l* p"itif,r**i"
i:hs e?iiqt:rrvrn' vyuilv"iny i prl: *deiy tak*vrinh pdi*m:irlr srxluv, S ttmts p*stupcm'pn:jirel;f'"r-"nli-i
L prr: pfipad. kriy Fojlttriteli orn+*lt znl#itrir 3el.:* *{dLrr,'t*yr}li.gt*r,ttrv;rb*hrp pn{"rVta,,*rtsta g:n*l,nikiir-ri nrbo
hsr:rt*kn'i] et*ktrurni{i{{: ikom'uni*.:cq u dr:bd.ti.,,Sr*i {rytc F+jtsta6.:lstr:,xvy-'n'# ,reni.toir:o*nn rnqrtn{.st
gtttr,tti.v,*rd li:ttich iiriai* r.;rtreden*rfr u di0,,e ua*r,.Fen.,icil pulistn-rich sffitrr,r+r{*ch,

6"

fHnek Vng.
Ed:v*re€nli us-ta ri evsfr{

1.Tx{oar:1tl:t;-t;ilrir|nu,-;tn::.}ryt..;p}.atrtr::tidna*rjiejih**Eavi.e,t.ltaLta.v.ir;ic.en;1d{.1.[rLr
iL. L tdfu p*gi:tnd smL*irvr/.

?" Or3p.$u4,rl pr)l1etfiki: .ru; :,rii,,rril
rte,bo c.*ehylk,:ar *d n+i:ridky re ,rr*nv;.riujr: *;: l{jii A,hiit, R lf a1i u irFtps,$*, te g* tlk,_"rr*u od,cirylkmrpnd*atrr$ n*m#ri 7*drnir,ty,rahftjk,+

3'L1jtdnmv*r.e,i*.{;ltcp.r:i:i"st*lgrlt|,iru'',;'lnrr:""ihytlL;x;r7i.p,11;1For.l7q'9pi'senrtt$
g}.ejiitdn{{ei.utepc.rjt.stn{r.u:rm|nutr*u*jedxinnrt*p"*.j.istlt:r*.ucl+hLilo,riltIl_n*rio".r*'"."li:.T"rt*r'
5nL#i;'rp n:ii*e h:iit nr€r-l€irs lrcLrz* pts,ernii*ur f,srr,'lnu.

4'5l.bi*t*lcll,.r&t'rr.dpiir|uin'irnkgnimc.g*udmim1"ri4,!q5{5F{tieLrt|R|sk*th.:1rnrfrr,tl*h*,Lgp*ji{t.snt
nhrl*dnt tns,F*kl:e, gteprAnska Sbr,il$, 1lO CIS Frr;lha ?, ,,,0,,o,,u,r,.rq{.s*.

S, T;rtrr :p'r:iistni srmloun& hy{a u',gpra,ro,qr*n:a ur 4 5tojn,ap1:5€,clr, g*gi,sttrik nbdrig L steln*pi*, p*j,1sti .*1:i 1:*rrr6f:j 3 rtei;-,a;:ri:i'

6- T;iu poiirtrr'a s,nrl,sil\ra oh:iahLiire 6 ttr:rrt a I pi'iluhu. lrli :::nud* t,i. jsn,* pulintnf p*drrrirrky pojisttt*lr
u,:'rniitlnc r,'il" tri. ,ilndr: 5 tdfe prii,stne s,mlnurrT i dn{runrent tndarmace pro x$jemr*r o pojistEnt. V F.i.iFar}Si.r:felj.rk*&n1.i:'rxt,anrlvglntu',n*r'j*tfv}r.rftlrmagickproe*t$emce*p*ii**s*dV"rC}gpsrrJ-9Llt.-illct.enli,nrtrit,
pfi;igtrle x$]i6uvy. rr:l* ,pied;rrut fl,il*i::tr$ u1;t;1r1q11,;11i t*t,n p*li:str,l* ,lr[*ur,,y. ' ' ' '

Vyfet priinh:

d;l p,r*i:isf.itr:lrt
1,,r ifriiir,e drle 87.1?.?*1S

V l.'r.rr* dre* 0 / 1?"2{-tl.S

li:rii+ha i. L - Dc,tr'ii.y

r\J::;r ;i 11

' : l).a
u:nrlr 

mfff sr'".

s*



Harmonogram   - GFÚ

01
.IX

02
.IX

03
.IX

04
.IX

05
.IX

06
.IX

07
.IX

08
.IX

09
.IX

10
.IX

11
.IX

12
.IX

13
.IX

14
.IX

15
.IX

16
.IX

17
.IX

18
.IX

19
.IX

20
.IX

21
.IX

22
.IX

23
.IX

24
.IX

25
.IX

26
.IX

27
.IX

28
.IX

29
.IX

30
.IX

01
.X

02
.X

03
.X

04
.X

05
.X

06
.X

07
.X

08
.X

09
.X

10
.X

11
.X

12
.X

13
.X

14
.X

15
.X

16
.X

17
.X

18
.X

19
.X

20
.X

21
.X

22
.X

23
.X

24
.X

25
.X

26
.X

27
.X

28
.X

29
.X

30
.X

31
.X

01
.X

I
02

.X
I

03
.X

I
04

.X
I

05
.X

I
06

.X
I

07
.X

I
08

.X
I

09
.X

I
10

.X
I

11
.X

I
12

.X
I

13
.X

I
14

.X
I

15
.X

I
16

.X
I

17
.X

I
18

.X
I

19
.X

I
20

.X
I

21
.X

I
22

.X
I

23
.X

I
24

.X
I

25
.X

I
26

.X
I

27
.X

I
28

.X
I

29
.X

I
30

.X
I

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

##
##

ochrana plátna
bourání, vyklízení
objednání vtupních dveří
objednání truhl. Výrobků
objednání teraco výrobků
zdění příček, 
osazení překladu
úprava tvaru schodů
rozvody topení
rozvody elektro
rozvody ZTI
zapravování šliců - omítky
betonáž podlahy
sdk podhledy
obklady, dlažby
osazení vstupních dveří - začištění
malby, nátěry
broušení, leštění teraco
kompletace silnoproud, slaboproud
kompletace zti, topení
kompletace topení
osazení teracovýrobků
osazení kuchyně a truhl. Výrobků
venkovní žaluzie
vnitřní žaluzie, výstavnický systém
dokončení úklid
předání, fakturace
vyklizení staveniště

září říjen listopad prosinec
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