
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen občanský zákoník)

č.j. kupujícího : HSOL - 360 - 61 /2017
č.j. prodávajíáho '

Článek I.
SMluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Bankovní spoj ení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Datová schránka:
(dále jen kupující)

a

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
70885940
CZ70885940-identifikovaná osoba
Č
plk.lng. Karlem Koláříkem, ředitelem

k

9
ufiaa6d

zápis v OR :
Sídlo:
Kontaktní adresa:
lČ,
DIČ,
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Datová schránka:
(dále jen prodávající)

JK new product s.r.o.
Krajský soud Ostrava, oddíl C, spzn. 61659
783 )6 Dolany Cp. 77
783 16 Dolany Cp. 77
03868371
CZ03868371
Kouřilová Jana

t

y5syibn

Článek ]j.
Úvodní ustanovení

l. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, specifikované v ČI. III.
této smlouvy a umožni kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že
zboží převezme a zaplatí prodávaiicímu kupní cenu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 19.9.2017, která byla
na základč zadávacího řízení zveřejněného pod ev.číslem HSOL-41/EKO - VZ - 2017 vybrána
jako, vhodná a splňující všechny požadavky zadavatele.

Článek III.
Předmět koupě

l. Předmětem koupě je zařízení pro zvlhčování vzduchu (dále jen zboží). Zboží bude dodáno
v provedení dle projektové dokumentace zpracované V-PROJ ekt prostějov, v.o.s. (8/201 6).

2. Prodávající se zavazuje ke zboží doložit zejména : návod k použiti a údržbě v českém jazyce,
popř. další doklady, které se ke zboží vztahují.

Článek IV.
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Kupní cena a platební podmínky
l. Kupní cena je stanovena ve výši 381.714,- Kč bez DPH (třistaosmdesátjednatisic sedmsetčtrnáct

korun českých) jako cena nejvýše přípustná. ti. 461.874,- KČ s DPH ( čtyřistašedesátjednatisic
osmsetsedindesátčtyři korun českých ) při sazbě DPH ve výši 2 l %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena je podrobně
rozepsána v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této sinlouvy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží (dopravu
do místa plnění, školení obsluhy. clo. skladováni. balné. atd.).

3. Cena bude zaplacena na základě dilčich faktur vystavených prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy. Součásti faktury je kopie protokolu o předání a převzetí zboží (dodacího listu).

4. Prodávající se zavazuje fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předáni zboží.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybnosti se má za
to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet
prodávajícího v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku. Pokud kupující uplatni nárok na
odstraněni vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady
zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží .
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15)
kalendářních dnů.

Článek V.
Doba a místo plnění, dodací podmínky

l. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodáni zboží nejpozději do
15. 12. 2017.

2. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím telefonickém (písemném)
souhlasu kupujícího.

3. Místo plnění je budova Krajského operačního střediska na úl. Schweitzerova 91 v Olomouci.
4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předáni a převzetí zboží (dále

jen protokol) ve dvou (2) vyhotoveních. který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze sln|uvnich stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu. K podpisu protokolu je oprávněn
pověřený pracovník kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnuti
převzetí zboží zaznamená do protokolu.

Článek VI.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpeČí škody na zboží

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva, tj.
okatnžikern odevzdáni zboží a podepsáním protokolu o převzetí zboží.
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Článek VII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

l. Zboží je vadné, není-li dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vady se
považuje i dodání jiného než objednaného zboží a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Pro
uplatnění práv z vadného plnění se použije ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použiti
pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční lhůta
běží ode dne odevzdání zboží kupujicímu. Pro oznámeni vady, na kterou se vztahuje záruka, se
použije ust. § 21 17 občanského zákoníku.

3. Práva z vad se uplatňu.ji písemně (e-mail, fax) u prodávajícího společnč s uplatňovanými nároky
bez zbytečného odkladu po .jejich zjištěni. Prodávající je povinen sdělit písemně kupujícimu své
stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručeni písemného uplatněni vad a zároveň si
s kupujícím dohodne termín a způsob odstranění vady. Neučiní-li tak, má se zato, že uplatněné
nároky uznává a odstranění vad provede nejpozději do 10 pracovních dnů.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

l. V případě nedodržení doby, v niž měl prodávající plnit, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany
kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,1 % z celkové ceny zboží za každý byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 35 1/2013 Sb.

3. Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zaplatit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 500,- kč za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do Čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich
uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

l. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení
od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o vice než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
b) neodstraněni vad zboží včas nebo odmítnuti odstraněni vad zboží.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku. pokud to právni předpisy umožňuji;
b) insolvenčni návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že ma.jetek prodávajícího nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčního řízení:
c) prodávající vstoupí do likvidace.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývaj ic ich z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Ostatní ujednání

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v záhlaví smlouvy.

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujiciho oprávnčn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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3. Strany se dohodly, že prodávající. jako strana vůči níž se práva kupujícího promlčuji. tímto
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.l občanského zákoníku prodlužuje délku
promlčecí doby práv kupujícího vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (ID) let.

4. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejeni zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části
ceny zboží. popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté. co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

7. Prodávající se zavazuje. že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této smlouvy.
nezpřístupni bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ. kdy
je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného
orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle
této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá
i po skončeni účinnosti této smlouvy.

Článek XI.
Doručování

l. Doklady budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazuji, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o

změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail. adresa doručení apod.).
3. Nebyla-li strana. které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě

provozovny držitele poštovni licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi
o doručováni písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uloženi, poslední den
této lhůty se považuje za den doručeni i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijeti bylo odepřeno.
5. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku,

doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona Č.300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XII.
Platnost a účinnost smlouvy

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejněni smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

2. Uvěřejněni zajistí kupující do 10 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

Článek XIII.
ZávěreČná ustanovení

l. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle
této smlouvy. nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.

2. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou

řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě. budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva(2) obdrží kupující a jeden
(l) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo
této smlouvy.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, .jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - položkový rozpočet.

"okny g. /0. ,b '/}1
Za prodávajícího:

JK
7

Jana Kouřilová t

,'

Olomouc "4 10. 2W
Za kupujícího:

'is

plk.lng. Kar 'l Kolářík
' řed itel|
il
l
!
l
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Budova KOPlS HZS Olomouckého kraje JKSO

Název objektu Doplněni zařízeni pro zvlhčováni vzduchu EČO
Název části D.1.4.C Zařízeni vzduchotechniky Místo

IČO DRČ
Zadavatel HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Projektant V-PROJEKT prostějov. v.o.s.. Újezd 2175/9a, 796 01 prostějov
Zhotovitel

Zakázkové číslo Zpracoval Dne Položek
620616 lng.Roman Rolenc 08 l 2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladý l 1 m.j.
0,0 O 0,0 O 0,0 O

Rozpočtové náklad ' v CZK
A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady- C Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zednické výpomoci 0,00% O
2 Montáž 9 Bez pevné pod. 14 Mimostav. doprava 0,00% O
3 PSV Dodávky O 10 Kulturní památka 15 Uzemni vlivy 0,00% O
4 Montáž O 11 16 Provozní vlivy 0,00% O
5 "M" Dodávky 17 Ostatni-zaregulováni ap. 0,00% O
6 Montáž 18 NUS z rozpočtu
7 ZRN(ř.1-6) 12 DN(ř.8-11) 19 NUS( ř.13-18) O

Projektant D Celkové náklady

23 So
Datum a podpis Razítko 24
Investor 25

26 C

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele

28 Klouzavá doložka
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni + -

l
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Zařízeni Popis
Dodávka Montáž

elementů a potrubí elementů a potrubí
Cena Váha

l

celkem celkem

1 ZOl - Větráni a klimatizace operačního sálu
2 Z02 - Klimatizace technické místnosti
3 Ostatní práce

Celkem vzduchotechnika

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA

Celková rekapitulace
Převod

CELKEM:
CELKEM ZAKÁZKA:

1

1

1

1

1

3 D.1.4 c Zařízeni vzduchotechniky



č. pozice název zařízeni počet MJ . . dodávka montáž váhalM váhadodavka IMJ montáz IMJ
celkem (Kc) celkem (Kc) j (kg) celkem (kg) 4

ZOl - Větráni a klimatizace operačního sálu
1.01 Elektrodový parní vyvíječ pro přimě vlhčeni vzduchu (lx rozebiratelný čistitelný 1

válec), včetně proporcionálni regulace s externím řizenim, včetně RS485
interface karty. 3ks upevňovacích spon, 0.5m napáječí hadice 3/4" a Im
odpadni hadice.
podrobný popis zařízeni a technické parametry viz část D.1.4.C.04 Legenda VZT
(poz.1.01).

1.02 PřIslušenshň pro parní zvlhčovač " parní distribuční tryska L = 290 l 590 mm. 1
D = 40 mm

1.03 PřislušenstvI pro parní zvlhčovač : parní hadice, D = 40 mm 3
1.04 Přislušenstvi pro parní zvlhčovač kondenzátní hadice, D = 8 mm 3
1.05 PřislušensM pro parní zvlhčovač : vzdálený informační panel, pro 3 druhy 1

chybových hlášeni
1.01M Montáž elektrodového parního vyvíječe, včetně příslušenství 1
1.06 Tepelná izolace VZT potrubí, ti. 40 mm 5

Specifikace výrobku viz část D 1.4 c.04 Legenda VZT (poz.1.02)
1.02M Tepelná izolace VZT potrubí - montáž. 5
1.03M Tepelná izolace VZT potrubí - demontáž. 5

Demontáž části stávající tepelné /zo/äce v rozsahu nezbytném pro instalaci a napojeni
parní distribuční trysky.
Celkem

soubor

ks

m
m
ks

soubor
"Ým-

mm-
nm-

Z02 - Klimatizace technické místnosti
2.01 Modul pro přímé vlhčeni vzduchu (parní vyvíječ) - doplněni stávajicich

sálových jednotek přesné klimatizace.
Podrobný popis zařízeni a technické parametry viz část D.1.4.c,Q4 Legenda VZT
(poz.2 01).
Poznámka: Nabídková cena v EU R, přepočet dle kurzu ČNB 08.08.2016 (27,03 CZK l
EUR)

2 DIM Montáž zvlhčovacího modulu pro sálové jednotky.
Poznámka: Nabídková cena dodavatele, včetně dopravy.
Celkem

2 ks

1
2.

Ostatní práce
Komplexní vyzkoušeni a zaregulováni VZT zařízeni
Zaškoleni obsluhy
Celkem

1 soubor

8 hod
2 hod

4 D.1.4.C ZařízenI vzduchotechniky



KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR

objekt Název objektu ' JKSO

Stavba : Objednatel: škp

Projektant : Počet měrných jednotek O
Investor: Náklady na MJ O
Počet listu 6 Zakázkové číslo .
Zpracovatel dÍ|Ll: Ing. Petr Lysický Zhotov|te|

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady ll. a Ill. hlavy vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem Ztížené výrobni podminky D

Z Montáž celkem Oborová přirážka O
R HSV celkem Přesun stavebních kapacit O
N PSV celkem M|mostaven|štni doprava O
ZRN celkem 1 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS Kompletační činnost (IČO) O
RN ll.a Mhlavy 1 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 1 VRN celkem O
Vypracovat Za zhotovitele Za objednatele
Ing. Petr Lysický Jméno . Jméno
Datum : Datum ' Datum .

8/2016 Podpis. Podpis '

Základ pro DPH 15 % čini ' O KČ
DPH 15 % činí . O Kč
Základ pro DPH 21 % činí .
DPH 21 % činí '
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH 1

Poznámka



POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba : část' D.1.4.d

Akce:
l

P.č Ce" Typ Kód Kód dle ŠKP Odkaz do Název položky MJ Mn cenal MJ celkem (KČ)soustava proiektu
Díl: Ridicl systém

TZ kap 4 l ks 11 vlaMní B MaR-RS 300214 ,D14d02 Modul analogových vstupu, BAL Lon

TZ kap 4 1 ks 12 vlastni B MaR-RS 300214 ,D14.dCi2 Modul analogových výstupů, 4AO, Lon

TZ kap 4 1 ks 13 v1astní B MaR-RS 300214 ,D14d02 Modul digitálních vstupu, 1ODl, Lon

Celkem za: ŘÍd/cl systém
Díl: Polní instrumentace, rozvaděče
4 dastni A MaR-SnTe 332051 D 1 4 Cl g2 v č 04 Kanálový snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu. O-lOV, 0-50°C, 0-10QRH ks 3
5 vlastnÍ A MaR-GaCd 316213 D 1 4 d 02. v č 03 Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-1OVdc ks 1

6 vlastní A MaR-MR 312031 TZ kap 4 1 4 2 6 1 Doplnění výzbroje do stávajícího rozvaděče MaR a do silového rozvadéCe ELE (materiál) ks 1VC 03

Celkem za: Polní instnumentace, rozvaděče
Díl: Montážni materiál
7 vlastni A MaR-MoMat 313013 D 14d.02 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 1 x2x0,8 m 36
8 vlastni A MaR-MoMat 313(113 D14d02 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2xO,8 m 54
9 vlastni A MaR-MoMat 313013 D14d02 Kabel slaboproudý stíněný. CU, 3x2xO,8 m 54
10 vlastni A MaR-MoMat 313013 D14d02 Kabel silnoproudý. CU. 3x1 ,5 m 18
11 vlastni A MaR-MoMat 313013 D14d02 Kabel súnoproudý, CU. 5x10 m 60
12 vlastni A MaR-MoMat 313013 D14d02 Vodič CYA 6 Ž/Z. vC. přísl. m 20
13 vlastni A MaR-MoMat 252122 TZ kap 13 1 v č 05 Trubka pevná D16, PVC, VC. Úchytek m 60
14 vkstní A MaR-MoMat 252122 TZ kap 6 1 v.č 05 Trubka ohebná D16, PVC m 8
15 vlastni A MaR-MoMat 252426 TZ kap 6.1 Krabice rozvodná plastová. elektroinstalačni ks 3
16 vlastni A MaR-MoMat 316210 TZ kap 6 1 Svorkovnice ks 3
17 vlastni A MaR-MoMat 252110 TZ kap 6 1 v č 05 Příchytky na strop plastové ks 60
18 vlastni A MaR-MoMat 312091 TZ kap 6 1 PodruZný pomocný materiál. držáky. hmoZdinky 'i ks 1
19 vlastni A MaR-MoMat 252421 TZ kap 6 1 Popisovací štítky na kabely ks 20

Celkem za: Montážní materiál
20 Elektromontážnl práce
21 vlastni B MaR-Montaz 453111 TZ kap 6 1 v č 05 Trubka pevná D16, PVC. VC. Úchytek m 60
22 vlastni B MaR-Montaz 453111 TZ kap 6 1 vC 05 Trubka ohebná D16, PVC m 8
23 vlastni El MaR-MQntaz 453111 TZ kap 6.1 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalačni ks 3
24 vlastni B MaR-Montaz 453111 TZ kap (3 1 Svorkovnice ks 3
25 vlastni E3 MaR-Mcntaz 453111 TZ kap 6 1 v.č 05 Příchytky na strop plastové ks 60
26 vlastni B MaR-Montaz 453111 TZ kap 6 1 Popisovací štítky na kabely ks 20
27 vIastM A MaR-Montaz 312091 TZ kap 6 1 vc 03 Montáž prvků (doplněni) v rozvaděCich MaR a ELE ks 1
28 vlastní B MaR-Montaz 453422 D.1.4 d 02 v c 03 Montáž prvků MaR ks 3
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POLOŽKOVÝ VÝKAZ-\/ÝMÉR

Stavba Část D.1.4.d

Akce:

P,č, Cen . Odkaz do Název položky MJ Mn. cenaIMj celkem (KČ)soustava Typ KÓd Kód dle SKP proiektu
29 vlastni B MaR-Montaz 453111 D14d02 Kabely Cu slaboproudé bez ukon¢eni 2 - 19X1.0 - pdoZeni m 144
30 vlastni B MaR-Montaz 453111 D14d02 Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončeni 2-7x1.5 - polozeni m 98
31 vlastni B MaR-Montaz 453111 D14dO2 Ukončeni kabelu Mnoproudých a sdělovacích na obou koncích ks 10
32 vlastni B MaR-Montaz 452550 TZ kap 6.1 Zhotoveni prostupu vrtaného (mimo střechu). D 30mm vc zapraveni ks 2

Celkem za: Elektromontážní práce
Díl: Služby

33 vlastní A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5. D 1 4c 02 OZivenľ a uvedení do provozu ks 1V Č 03

34 vlastnÍ A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5. D 1 4c 02
,č. 03 Test 1:1 DB 15

35 vlastní A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5. d 1.4c 02 Vytvořeni SW DB 15
V Č ČK3

36 vlastní A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5. l) 1 4c 1)2 Ŕidici systém -programováni dispečinku, parametrizace DB 15
V Č 03

37 vlastní A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5 D 14C 02
v č 03 Technobgické obrazovky ks 2

38 vlastní A MaR-Sluzby 3120% Prováděcí dokumentace ks O
39 vlastní A MaR-Sluzby 3120% projekt d 1 4 d Dokumentace skutečného provedeni ks 1
40 vlastni A MaR-Sluzby 3120% TZ kap 5, v č 03 Zaučeni obsluhy hod 1

41 vlastní A MaR-Sluzby 312090 TZ kap 5 D 1 4c 02 Revize elektro ks 1
V Č 03

42 vlastní A MaR-Sluzby 3120% projekt D 1 4 d Koordinace s ostatním profesemi při realizaci hod 1
43 vlastni A MaR-Sluzby 312090 projekt D 1 4 d Vedeni zakázky hod 3
44 vlastni A MaR-Sluzby 31209(1 projekt D 1 4 d Doprava, zařízeni staveniště. VRN. . šoub. 1

Celkem za: SIužbý

Celková cena bez DPH
DPH - 21%
Celková cena s DPH
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

jKSO:
Místo:

Objednavatel:

160662

KOPIŠ Olomouc - doplněni zařízení pro zvlhčování vzduchu

Budova KOPIŠ HZS Obmouckého kraje
CC-CZ:
Datum:

.lC:
DIČ:

si,

W

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

09.08.2016

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
Soňa výtvarová

Zpracovatel:
v-projekt prostějov, v.o.s.

Poznámka:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
KÓd:

Stavba:

Místo:

Objeďnavatel:
Zhotovitel:

160662

KOPIŠ Olomouc - doplnění zařízení pro zvlhčováni vzduchu

Budova KOPIŠ HZS Olomouckého kraje Datum: 09.08.2016

Projektant: Soňa výtvarová
Zpracovatel: V-PROJEKT prostějov, v.o.s.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena 5 DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

001 Vnitřní instalace ZTI

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady
Vyplň vlastní
Vyplň vlastni
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu l) " 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objeďnavatel:

KOPIŠ Olomouc doplnění zařízeni pro zvlhčování vzduchu

001 - Vnitřní instalace ZTI

Budova KOPIŠ HZS Olomouckého kraje
CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1Č·
DIČ,

lČ,
DIČ:

09.08.2016

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
Soňa výtvarová

Zpracovatel:
v-projekt prostějov, v.o.s.

Poznámka:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

KOPIŠ Olomouc - doplněni zařízení pro zvlhčování vzduchu

001 - Vnitřní instalace ZTI

Budova KOPIŠ HZS Olomouckého kraje

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09.08.2016

Soňa výtvarová
v-projekt prostějov, v.o.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

PSY - Práce a dodávky PSY
71 3 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotec hnika - vnitřní vodovod

767 - Konstrukce zámečnické
930 - Hodinové a zúČtovací sazby

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Místo:

Objed navatel:
Zhotovitel:

KOPIŠ Olomouc - doplněni zařízení pro zvlhčování vzduchu

001 - Vnitřní instalace ZTI

Budova KOPIŠ HZS Olomouckého kraje

Vyplň údaj

Datum: 09.08.2016

Projektant: Soňa výtvarová
Zpracovatel: V-PROJEKT prostějov, v.o.s.

PČ Ty Kód
P

Náklady z rozpočtu

Cena celkemPop)s MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

PSY - Práce a dodávky PSY
713 - Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
1 K 713463131 pouzdry bez úpravy slepenými lx ti izolace do m

25 mm
2 M 713110111 Izolace tep/ná potr d 28 mm t. 10 mm M

"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace

51

3 M 713110158 Izolace teplná potr d 28 mm t.6 mm M
"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace

4

4 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v tobjektech v do 12 m

55,000

51,000

51,000

4,000

4,000

0,014

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
5 K 721171902 Potrubí z PP vsazeni odbočky do hrdla ON 40

"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace
kus 1,000

6 K 721100010
7 M 721130210

8 M 286156341

9 M 286157600

10 K 721174042

1

Montáž HT tvarovek ks
Redukce mitřni HT 110/50 šoub

"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

1

redukce nesouosá HTR, DN 50/32 kus

"Měřeno digitálně viz. výkres kana(izace

1
přesuvka HTU DN 32, délka 93 mm kus

"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

1
Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT
ON 40 m
"Chránička pro prŮchod vodoinstalace
meziprostorem

4
Montáž spojek na potiubi z PP trub hladkých
plnostěnných ON 100 kus
spojka dvouht'd(á HTMM ON 110, délka 140 mm kus
"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

1

Potrubí z PP propojení potrubí ON 40 kus
Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných ON 100 kus
KG 2000 Koleno PPKGB 110-87' šoub
"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

3
hlt luuu rr uni ju

dl 47ňmm šoub
"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

1,000

3,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

11 K 877260330

12 M 286157740

13 K 721171912

14 K 877260310

15 M 721130230

16 M 721130220

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

LOCK)
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PČ Ty Ce n a cc lkemKod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
p [CZK]

1,000

8,000

8,000

9,500

9,500

0,007

1,000 1

1,000

1,000

1,000

55,000

55,000

20,000

2,000

3,000

3,000

55,000

55,000

0,070

17 K 721174041

18 K 721290123

19 K 998721102

1
Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT
ON 32 m
"Měřeno digitálně viz. výkres kanalizace

8 ,
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do
ON 300 m
8+1,5

Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v
tobjektech v do 12 m

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky šoub

20 K 7221 31914 .do potrubi ON 32 or
"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace

1
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D

21 K 722171933 kusdo 25 mm
"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace

1
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

22 K 722174023 mPN 20 D 25 x 4,2 mm
"Měřeno digitálně viz. výkres vodoinstalace

51+4

23 M 722310007 Po*urný Žlab pozinkovaný dl. 2m kus
Uzavření nebo otevření vodovodního pott ubí

24 K 722190901 .. . kuspri opravach
Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185'c

25 K 7222 32044 kusvmtrni zavit
"Měřeno digitálně viz. výki es vodoinstalace

3
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

26 K 722290226 . . . mzavítoveho do ON 50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do

27 K 722290234 ON 80 "

Přesun hmot tonážní tonáŽní pro vnitřní
28 K 998722102 . tvodovod v objektech v do 12 m

767 - Konstrukce zámečnické
29 K 767995101 MontáZ atypická zámečnická konstrukce

Uchyceni potrubí (systémové závěsy
30 M 767000101 . .pozinkovaně)

56"0,6

31 K 998767102 Přesun zámečnické Kce objekt v -12m

kg 33,600

kg 33,600

33,600

t 0,036 1

930 - Hodinové a zúčtovací sazby
32 K 930000010 Zednické výpomoci h
33 K 930000011 Nepředvídatelné práce a úkony H
34 K 930000018 Koordinace profesi H
35 K 930005062 Uzavření a vypuštěni stávajících rozvodů vody H

2,000
4,000
4,000
1,000

VP - Vícepráce
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