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Zákazka

CENOVÁ NABÍDKA
Stavba : oprava okojí hkforlcké budovy Národního muzea
Objekt: vestibul stanica metra Muzeum
Část: výstupy : nová budova Národního muzea,Vinohradská,Mezlbranská

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

P.č. položka MJ. Počet MJ. Cena za MJ Cena celkem

VYstup směr nová budova Národního muzea
1. sanace stěny
- sanace a nátěr stěny m2 108 900,00
- osazeni dilatační lišty bni 14 960,00
2. Qprava podhledů výstup
Metro2 · p4riä bílá 240x480 m2 128 020,00
- demontáž sfávajicich konshukcI m2 51 800,00
- těsnění průsaků dilatační spáry a okolí, včetně průchodek kpl 71 000,00
- instalace nerezových odvodňovacích žlabů 62 000,00
- sanace stropnl konslrukce a dilat. spáry kpl 92 000,00
- montáž podhledu m2 106 930,00
3. oprava podhledů chodba
Melro2 - plná bitá 240x480 m2 34 600,00
- demontáž dáva fcích konstrukci m2 12 000,00
- montáž podhfedu m2 28 900,00
4. oprava odvodnění Hauraton Š.250
- vyt)ou[ání starého žlábku bm 170 088,00
- instalace nového odvodňovaclho žlábku bm 401 280,00
5. oprava odvodněni a zakrytí u 8chodiště Š.300
- vyčištěni a reprofiface brň 3 120,00
- osazeni rámu pro zaklopeni (nerez) kp| 24 000,00
- zaklopeni kamennými deskami - demontovatelné pío ČiŠtěni kpl 213 000,00
6. oprava zábradlí
- oprava nerezového obložení (dop|něni) bm 134 750,00
-nátěr bm 25 025,00
7. oprava stěn - kamenný obklad
- odstrmění graffiti - geicwý odstraňovač, případně přebroušeni m2 530 400,00
- noW anti qraffíti nátěr m2 644 640,00
8. oprava omítek stropu + malování

opiava omítek stropu " malovánl m2 245 660,00
9. omyti konstrukcí
- osvěllovaci tělesa kpl l 200,00
- AVK panely ke| 6 500,00
-dveře kp1 2 500,00
- informační panely kpl 6 000,00

výstup směr Vinohradská
10. oprava µdhledů výstup
Metro2 · plná bitá 240x480 m2 89 960,00
- demontáž stávajicích konstrukci m2 36 400.00
- nlonláž podhledů m2 75 140,00
11, oprava zábradlí
- oprava nerezového obloženi dop|něni) brň 175 000,00
-nátěr . bin 32 500,00
12. oprava stěn - kamenný obklad
- odstraněni graffiti - pelový odstraňovač, případně přebr(jušenl m2 93 600,00
- nový anti graffiti nátěr m2 113 760,00
13. oprava omítek $tropu + malováni
oprava omítek stropu ' malování m2 49 700,00
14. oprava krytů osvětleni schod iSté
oprava krytů osvělleni schodiště 24 600,00

VYstup směr Mezibranská
15. oprava odvodnění nad schody uHčnl úroveň Hauraton G.300
- vybouráni starého žlábku bm 20 515,00
- instalace nového odvodňovacího žlábku bm 48 400,00
16. oprava odvodnění vpust vedle výstupu
-vyčištěni kpl 1 200,00
- vYboljrán( staré vpusti kp[ 8 600,00
-Instalace nové včelné zakrýti kpl 17 200,00
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17. oprava zábradlí
- oprava nerezového obloženi (doplněni) brň 77 000,00
-nátěr brň 14 300,00
18. oprava zábradlí
- nátěr bm 13 975,00
19. opTava stěn - kamenný obklad
- MskaněnI graffi(i - gebvy odstraňovač, případně přebroušenĹ m2 700 800,00
- nový anti qrafMl nátěr m2 692 040,00
20. oprava omítek stropu + malování
oprava omítek stropu " mdovánl m2 166 850,00

21, oprava krytů osvětleni schodiště
oprava krytů osvětlení schodiště kpl 49 200,00

22. oprava mříži - 2x wc + vstup 332
- nátěry, úklid , kpl 20 100,00
23. oprava dveří
oprava dveří kpl 16 000,00

24. omyti konstrukcí
- osvětlovacI tělesa kpl 3 500,00
- AVK panely kpl 6 200,00
-dveře kpl 2 500,00
- informačnÍ panely kpl 6 000,00
ceklem bez DPH ' 5 487 313,00

V Praze dne 06.02.2018
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