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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 8912012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:Obec Dloubá Loučka
se sídlem: nám. 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
zastoupená: Ladislavem Koláčkem, starostou obce
IČ: 00298794
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ladislav Koláček, starosta obce, tel: 585 037 054
bankovní spojení:
číslo účtu: 1801711309 kód banky:0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:
Společnost: STAVBY RIO spol. s r.o.
se sídlem: třída Hrdinů 682/29
zastoupená: Ing. Patrikem Krečmerem
IČ: 25826697
OIČ: CZ25826697
osoby oprávněné jednat Ing. Patrik Krečmer, jednatel
- ve věcech smluvních: Ing.Patrik Krečmer, jednatel
- ve věcech technických: Vopařil Miloslav, vedoucí stavby
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3633340359/0800
tel. 777644208

na straně druhé (dále jen "zbotovitel")

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "OZ ') tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za
objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí
dlla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

za objednatele: Ladislav Koláček
za zhotovitele: Ing. Patrik Krečmer

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného
odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku,
kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.
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2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: Zateplení ZŠ, Pionýrská 177 na parcele č. 412.
2.2. Adresa stavby: Základní škola Dlouhá Loučka ul. Pionýrská č.p.l77 , objekt parc. č. 412, 413, 783 86

Dlouhá Loučka

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě zateplení a
výměna výplní otvorů na budově Základní Školy. Práce budou probíhat v souladu se zadávací
dokumentací k veřejné zakázce "Zateplení ZŠ, Pionýrská 177 na parcele Č. 412", dále výkazem
výměr, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje po řádném plnění
dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) dernontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

1) prohlášení o shodě,
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/200 I Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil
rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále
potvrzuje že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně
prohlašuje a konstatuje, že zadávacim podmínkám porozuměj a že dílo lze podle jeho uvážení a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené.

3.5.Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak,
jakje uvedeno v čl.6 této Smlouvy.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy
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prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedeni díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele

k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací bude nejpozději 5. června 2015.
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozděj i do 28. srpna 2015.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v
souladu s čJ. 10 této Smlouvy.

4.3.0bjednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději
v den zahájení stavby.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této mlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel
v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí
spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je
zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat
změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu
musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1.0bjednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení
stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

5.2.0bjednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k
zahájení stavby.

5.3.0bjednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čI. 3 této Smlouvy činí bez rezervy ve výši 5% z
ceny bez DPH činí:
Cena bez DPH I 638 150,- Kč
VýšeDPH(21%) 344011,-Kč
Cena včetně DPH I 982 161,- Kč

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze
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zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy a je její
nedílnou součástí.

6.3. Rezerva ve výši 5% z ceny bez DPH (celkem 81 908,- Kč bez DPH) bude sloužit výhradně k úhradě
nákladů, které se vyskytly v průběhu realizace díla a které nebylo možno předem předvídat, tj. nebyly
zahrnuty v ceně dna dle výkazu výměr, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Rezerva může být
čerpána pouze na základě odsouhlaseného a statutárními zástupci obou smluvních stran podepsaného
změnového listu jež bude vyhotoven postupem zadavatele v souladu s ust. §23 odst.7 Zákona, a který
bude následně předložen k odsouhlasení poskytovateli dotace.

6.4. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň
z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v
souladu se zákonem Č. 235/2004 b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o DPH").

6.5. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu
a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

6.6. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech
a za podmínek uvedených v této mlouvě, zejména pak v případě:
a) dojde-Ii po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH.
b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných
služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a
nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné
služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla,
oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu
jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb
real izována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací
dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a
znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou
důvodem k navýšení ceny.

6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.6. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena
uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena
není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj.
podle Katalogů ,S" a M" popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80%
v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno
provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve
stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu;
veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.8. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.7. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu
prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě,
v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé
stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem

•
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• razítko a podpis oprávněné osoby.
V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených
náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z
dotačního titulu - text: "Tento doklad je hrazen v rámci projektu "Zateplení ZŠ, Pionýrská 177 na
parcele č. 412", hrazeného z dotace OPŽP".

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s
náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH
je21 %."

7 .6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před
zahájením stavebních prací.

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.5 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na
kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a
pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.8. ObjednateJ se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.9.0bjednatel může platbu odmítnout v případě kdy platební doklad:

obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží
nová lhůta splatnosti.

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech,
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteJi veškeré
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a
rozhodnutími a V)'~ádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník.
8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský

óozor, orgány statru Kontro(y popř. jiné státní orgány a júu' K tomu zmocněni zastupci' oójeonatere a
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předložených faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu.
Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se
zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis
provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména

• označení Soupis provedených prací v období od - do,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle

nabídkového rozpočet stavby,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu -
daňový doklad jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura - daňový
doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací,
bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-Ii mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.Pro zajištění závazků spojených s
odstraňováním závad zjištěných při předání hotové stavby zadavateli nebo v průběhu záruční
doby díla, předá dodavatel, se kterým má být podepsána smlouva o dílo, Zadavateli bankovní
záruku ve výši 5% celkové ceny této zakázky bez DPH. Bankovní záruka (originál) bude
zadavateJi předána před podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude
dodavateli vrácena do 14-ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků, nejdříve však do
14-ti dnů po uplynutí záruční doby. Před podpisem smlouvy o dílo předá dodavatel zadavateli
příslib banky o poskytnutí této záruky. Doba platnosti bankovní záruky bude min. 60
kalendářních dní po termínu uplynuti záruční doby.

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této mlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel.
Faktura musí obsahovat zejména:

• označení Faktura,
• číslo dokladu,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený

obj ednatelem,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahuj í k dílu,
• částku k úhradě,

•
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zhotovitele.
8.4.0bjednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla
odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně
upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat
podle odst. 8.1 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob
a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním
těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru
stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověřeni prací, o
kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem
nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.7.Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např.
výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje že v případě použiti výrobku,
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.

8.8.0bjednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se
ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou
prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla.
Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro
kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály
nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním
nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí bud' odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny
úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek
a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovíte I zavazuje k provádění prací pouze odborně
způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi

•
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podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků
plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány
státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel za úplatu předá zhotoviteli současně:
napojovací místa pro zabezpečeni stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el.
energie, vody, kanalizace),
plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
podmínky příjezdu ke staveništi.

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení
a materiál potřebný k odstraněni případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich
odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém
jakýchkoliv překážek.

9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zapisern ve stavebním deníku objednatele
5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájeni přejímky předloží zhotovitel
písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a
převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
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10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního zameru a
projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla

- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,

- geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů,

konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
stavební deník,

- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění

případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba - zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovíte I je povinen se
k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její
odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace
objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč
tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
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11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím
zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1
této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. mluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve
výši 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání
protokolu o předání a převzetí.

12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši
5.000,- Kč (Pěttisfc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její
odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady
a nedodělky budou odstraněny.

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zj ištěných a uplatněných
v rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den
prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne,
kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve
sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.2.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště
dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku,
na nížje dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

12.4. V případě že vinou zhotovitele, například při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání
dotace, je zhotovite1 povinen tuto ztrátu nahradit.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této mlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí
objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných
částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu
neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když
zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta
neúspěšně uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou

•
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audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně
poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve
lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity
projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.

14.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

14.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců
Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době] O let
po termínu předání a převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po
termínu předání a převzetí díla objednatelem, zároveň však alespoň po dobu
3 let od ukončeni programu dle čI. 90 a násl. Nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne II. července 2006 o
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti, bude řádně archivovat veškeré písemné doklady týkajících se plnění předmětu díla dle této
Smlouvy (zejména smlouvy, zápisy, stavební deník, apod).

14.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v
důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen
tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní
povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě
změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění
veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým
subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.Zhotovitel je
povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky
přesahuje 1 rok, předloží Zhotovitel seznam subdodavatelů v kalendářním roce do 31. ledna
následujícího kalendářního roku.

14.13.Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné
smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné
zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě
změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění
veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým
subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a
místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů
v rozhodčím řízení.

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

15.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke

•
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oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy,
když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho)
měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy
v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé
straně.

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na
poslední známou adresu.

13.5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou
poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně
provedené práce na zákJadě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. I OZ pokládají porušení smluvních
povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší
moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové
prodloužení termínu které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší
moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady.
V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit
Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za
provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy
jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě
nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy
dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany
jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto
povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním
nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná
i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním
Smlouvy zhotovitelem ajeho subdodavateli.

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční
kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu
Smlouvy a umožnit nahlédnutí do ůčetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější
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Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
15.4. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři

podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
15.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy ajejích příloh na Profilu zadavatele Dlouhá Loučka.
15.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Dlouhé Loučce dI\e.46 .2014
Objednatel: "

V Rýmařově dne 26.9.2014
Zhotovitel: y
. ~.~ .

Ing. Patrik Krečmer
jednatel

...........r.4~.~ .
Ladislav Koláček

starosta

TAVBY RIO spol. s r.o.
tda HrdinU 682/29 I Rýmařov

11.. 2 826 97 I DIČ CZ258 6697



Krycí list rozpočtu
ICfslo zakázky Zakázka

Mašek 13/09 Stavební úpravy provedením zateplení fasády na objektu školy, parc.č.412, p.č.177 v Dlouhé
Loučce

Komentář

Popis verze VZ3
Komentář verze
Adresa Dlouhá Loučka Datum zaháienl 14.5.2014
Rok 2013 Datum dokončení

ITvp Ffrmv Název Kontaktnf osoba Telefon

Zpracovatel Pavel Kubela 583221825
Investor Obec Dlouhá Loučka
Projektant Ing. Mašek, AGROPROJEKTA,projekční a

Význam (funkce) Jméno

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis obiektu Kód zatřiděnf Zatřfděnf

50 01 Zateplení obvodového pláště 801 Budovy občanské výstavby
50 02 Výměna oken 801 Budovy občanské výstavby .
50 03 Zateplení stropu nad posledním podlažím - 801 Budovy občanské výstavby
50 04 Další stavební práce 801 Budovy občanské výstavby
50_05 Vedlejší rozpočtové náklady 801 Budovy občanské výstavby

Celkem (bez DPH) 1638150
DPH 344011
DPH 21 % ze základny: 1 638 150 344011

Celkem (včetně DPH) 1982161

Za zhotovitele --- /L- Q Za objednatele
Jméno: ?LVCI/~ I. Jméno:

Daturn : .?0_~/'/ TAVBY RIO spor. s '-o. Datum:
Podpis: . L _ • ů , Podpis:r---.1 ~'.,d~~.11 dl'lU 682/?9 I Rymařov
Poznámka: ~

.••. , J,;;)':; v'V';1/ I lhL LLL~l:l2ti697



Zakázka:
Stavební úpravy provedením zateplení fasády na objektu školy, parc.č.412, p.č.l77 v Dlouhé loučce

~~ C~

S: Stavba

5o_o1: Zateplen! obvodového pláště

001: Zemní práce

006: Úpravy povrchu

0062: Omltky vnější

0094: lešení
0096: Bourací práce

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

713: Izolace tepelné

764: Konstrukce klempířské

781: Obklady keramické

783: Nátěry

TZ2: Elektrolnstalace a slaboproud

5o_02: Výměna oken

006: Úpravy povrchu
0096: Bourací práce

099: Přesun hmot HSV

766: Konstrukce truhlářské

7666: Výplně otvorů vnějšl

5o_o3: Zatepleni stropu nad posledním podlaZlm - půda

0096: Bourací práce

713: Izolace tepelné
762: Konstrukce tesařské

5o_04: Dalš! stavební práce

003: Svislé konstrukce

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

0096: Bouracípráce

099: Přesun hmot HSV

722: Vnitřní vodovod

5o_05: Vedlejš! rozpočtové náklady

1638150

1382331

89579

7047

844811

94747

115365

20367

16618

14056

140 614

7225

21900

10000

32425

3142

1597

141

4210

23335

186975

8U5

109 361

69488

16470
1423

1378

791

2093

286

10498

19950

2 z 25www.euroCALC.cz

DPH Cena s DPH Počet položek

344011 1982161 177

290289 1672 620 103

188U 108391 13

1480 8527 7

177 410 1022221 23

19897 114644 4

24227 139592 10

4277 24644 2

3490 20108 4

2952 17008 5

29529 170143 26

1517 8743 5

4599 26499 3

2100 U 100 1

6809 39234 20
660 3801 1

335 1932 5

30 170 2

884 5095 5

4900 28235 7

39265 226239 22

1706 9832 5

22966 132327 9

14593 84081 8

3459 19929 30

299 1722 3

289 1667 5

166 957 2

440 2533 9

60 346 2

2205 12703 9

4190 24140 2

25.9.2014



VN: Vedlejší náklady 19950 4190 24140 2

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 1 638 150

1638150
344011
344011

Celkem (včetně DPH) 1982161

www.euroCALC.cz 3z25 25.9.2014



Zakázka:

Stavební úpravy provedením zateplení fasády na objektu školy, parc.č.412, p.č.l77 v Dlouhé Loučce
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: Stavba 1638150

5o_01: ZateplenI obvodového pláště

001: Zemnr práce

1382331

89579
1. SP 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadlm v soudržných horninách tř. m3

3
38,178 572,00 21 838 CSÚRS2013/11

Výkaz výměr' Výkres. č. 7,11
Okolo domu; (38,10+10,90+10,95+4,10+12,30+4,10+{),40'4)*0,40'0,90
K vsakovacl šachtě: (12,0+7,0+5,0)'0,40'0,90

.-,--2-. --SP--1-32-2~0-2~1O-9~-~-P""'N-p""'la-te~ lepivost u hloubenI rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v

hornině tř. 3
Plný popu ntouben. ot o envcn / nezopaienvcn rýh !lřky do 600 mm ruinim nebo pneumatickvm ntiiodim

s urovnon,m dna do předepsonťho profin» o spadu v hommocn u. 1 soudrinv

-
29,538
8,64

m3 22,907j- 1441 3299 es ÚRS2013/11

s urovnanim dno do piedepsonebo profilu o sooo» v horninách ti. 3 Piiptote«

22,907

m 112,5 I 28,90 I 3251 es ÚRS2013/11

Plný pop, Hl. u"ení zoooienvcn i nezapaienych rýh ~ilky do 600 mm ručmm nebo pneumatickým nářadlm

3. SP
8)ml11

Výkaz výměr: Výkres. Č. 7,11
Okolo domu; (18,0+22,0+10,9+11,0+4,1+17,2+5,3)
K vsakovacf šachtě: (12,0+7,0+5,0)

88,5
24,0

4. SP 212532111 Lože a výplr'l pro trativody z kameniva hrubého drcenéhofrakce 16 až 32 mm m3 40,5 691,00 27 986 CSÚRS2013/11

Plný popis z kamemva nrobeno drcenébo

Výkaz výměr: Výkres. č, 7,11

Okolo domu; (18,0+22,0+10,9+11,0+4,1+17,2+5,3)*0,40*0,90
K vsakovací šachtě; (12,0+7,0+5,0)'0,40·0,90

31,86
8,64

5. SP 637211121 'Okapový chodník z betonových dlaždic tl40 mm kladených do písku se zalitím spár m2
Me

41,225 364,00 15 006 es ÚRS2013/11

Plny pop" Okap,·V chodnik z dloždic betonovvcb se zohtim spár cementovou maltou do tnsk», ti. dlaždIC 40 mm

Výkaz výměr: Výkres. Č. 7,11
Okolo domu; (38,10+10,90+10,95+4,10+12,30+4,10+{),50*4)'0,50 41,225

3066 es ÚRS2013/116. SP 1131201101 Hloubení J~rn_nezapaJ.e!lýchv hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,1961 216,00
Plny pOpIS. Hloubeni neeopoivnvtr: jam a roietú kromě sáiezú se šikmym, stěnami pro oodzemtn veden, s urovnáním dna da piedeosoného profilu o spádu ~ bomirě tI. 3 do 100m3

I 7. SP -131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tf. 3 I m3 8,5011 18,40
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Výkaz výměr: Výkres. Č. 11
Vsakovacl tělesa; 1,30'1,30*2,80'3 14,196

156 es ÚRS2013/11
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Plny popts Hloubem nezapoJených Jam o ioiezů kromě roiezů se šikmyml stenn poaremru vederu s urovoaoun dna do pieaepsonébo profilu o spadu P'lplotek k cenom za tep.vos

Výkaz výměr: 14,169*0,60
rr-. --S-.--S-P-1-7-4-10-1-101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ..._ _,. __•

Plnv por Zósyp wparunou joA -kohv horl'in} ulo ienin vkopku ve rvocb se'h něnim jam, socnet,

66S es ÚRS2013/1176,00

Výkaz výměr: Výkres. Č. 11
Vsakovad tělesa; (1,30*1,30*2,80-1,00*1,00*1,80)*3 8,796

9. SP 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - se
složením

m3 100,00 435S es ÚRS2013/11

Plny pop. Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po suchu no obvyklém doprovmm prostředku, bez na ložem vykopku, ovšok se stoiemm bez rozbrnutt no vzdole

Výkaz výměr: Dle pol. výkop rýh; 38,178 38,178
Dle pol. výkop jam; 14,196 14,196
Dle pol. zásyp zemlnou; -8,796 - 8,796

10. SP 1211531111 IVýplň odvodňovadch žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 m3 I 5,4 I 724,00 I 3910 . es ÚRS2013/11
až 63 mm

Plný popis: vyplň komeiuvem do ryh odvodňovocic/! žeber nebo trotivodů bez zhutněni, S úprovou povrchu vvplrě komenivem hrubým drtenvm frakce 160Ž6.1 mm

Výkaz výměr: Výkres. Č. 11
Vsakovad tělesa; 1,00*1,00*1,80*3 5,4

11. SP 1211971121 Zřlzenl opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 m2 27,6 I 25,00 690 es ÚRS2013/11
š do2,5 m

Plnypo/ ue 11 opláštění vyplně z qeotextilie odvodňovocíc/! žeber nebo trotivoao v rYze nebo ráiezu se stěnoml svisiyrr» nebo šlkmym, o sklonu přes I 2 při

Výkaz výměr: Výkres. Č. 11
Vsakovací tělesa; (1,00*1,00*2+(1,00*1,80)*4)*3 27,6

12. H 6931125S !Geotextilie netkaná (poIYRroPyl~~) :: t m2 31,74 I 13,60 I 432 es ÚRS2013/11
Plný popis:

13. SP 721242116 Lapač střešních splavenin z pp se zápachovou klapkou a lapadm košem ON 125 kus 5,0 I 984,00 l 4920 es ÚRS2013/11

Plny oopts: Lapače stiešnicb sptavenin z polyprapylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)

Výkaz výměr: Čislo výkresu 14, dle ozn. "e": 5 5,0

14. SP 629991011
7047

m2 154,21 21,10 r 3 254 es ÚRS2013/111
Plnypop, , I" přilepeno. lep,,, poskou

Výkaz výměr: Výkres. Č. 5,6
Škola l.NP - okna; 2,10* 2,10*10+ 1,20 *1,80 *4+1,20*0,60+0,60' 0,60 *6+1,20*1,50 57,42

Škola l.NP - dveře;

Sklad - okna;
1,80*3,00+1,00*2,80'2
1,20'1,50*2+1,20'0,90*4

ll,O
7,92
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra

Sklad - dveře: 1,00 '2,00+2,10' 2,40 7,04
Škola 2.NP - okna; 2,10' 2,10'12+1,50*2,10+1,20*1,80"6+0,60"0,60'5 70,83

15. SP 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm kus 1,0
P/ny po; Montái průvé trníků nebo mli. ~koovctro -ocicb 'liko. r; do 150 ~ 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č.13; 1 1,0

16. SP 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné Izolaci kus 1,0

Jedn. cena Cena Cen. soustava

32,301 32 es ÚRS2013/11

16 es ÚRS2013/1116,00

Plnv popts se zhotovením otvoru v tepe/nt> IIO/OCI

I. 17. I H 56243125 jMřížka ventilační pve kulatá/stavitelná bílá, hnědá 075-125 1 kus 1,0 1 35,00 35 es ÚRS2013/11 I

P/nYPop15

1 18. 1 H 28610525 :Trubka PVCodpadní rovná O 110 x 2,2 x 4000 mm m 0,2 I 39,80 I 8 es ÚRS2013/11 I

Výkaz výměr: vykres č.13; 0,20'1

P/ny popiS. Vybourání kovovych model.

0,2

19. SP 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek nebo mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva
clhelného

kus 1,0 21,00 I 21 es ÚRS2013/11

cl"e/neho nebo kamenného

Výkaz výměr: Výkres č.13; 1 1,0

20. SP 629135102 IVyrovnávad vrstvayod klempířské prvky z Me š do 300 mm ~ 75,9 L 48,50 3681 es ÚRS2013/11
P/ny popis. Vyrovnávací vrstva I cemem é ma/ty pod k/emp.;skyml prv~) :lřky přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: Dle tabulky oken a dveří
Parapet oken;
tfslo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS, plast, 1200X900mmi 1,20·4 4,8
tislo výkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kl OS, plast 1200x1S00mm; 1,20'2 2,4
Parapet stáv oken;
Škola 1.NP - okna; 2,10 '10+ 1,20' 4+1,20+0,60·6+1,20 31,8
Škola 2.NP - okna; 2,10'12+ 1,50+ 1,20'6+0,60*5 36,9

0062: Omítky vnějši 844811
5P '619995001 !Začištění omítek kolem oken, dveřl, !,odlah nebo obkladů J m : 347,9 c= 92:sIf 32181 ! es úŘš 2013/11

F'lny POPI 'oc sténi omitek (s a. -donirr. hmot) item oken, dveří, p<,d/oh, ob

Výkaz výměr: Výkres. Č. 5,6
Škola l.NP - okna;
(2,10+2,10)*2*10+(1,20+ 1,80)*2 '4+(1,20+0,60)' 2+(0,60·4) ·6+(1,20+ 1,50)" 2
Škola l.NP - dveře; (1,80+3,00*2)+(1,00+2,80*2)*2
Sklad - okna; (1,20+1,50)·2*2+(1,20+0,90)·2*4
Sklad - dveře; (1,00+2,00*2)+(2,10+2,40·2)
Škola 2.NP - okna; (2,10+2,10)*2'12+(1,50+2,10)*2+(1,20+1,80)·2'6+(0,60*4)*5

131,4

22. SP 629995101 Očištění vnějšfch ploch tlakovou vodou

21,0
27,6
11,9

156,0

m2 991,81 12~ 12 398 es ÚRS2013/11I
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Plný poois: Omitko tenkovtstvá silikonovo vnějiict: ploch probarvená, včetně peoetroce podkladu zmno, tlouštky 1,5 mm .stěn

Výkazvýměr: Výkres č.10
Škola od -0,100 po +8,300; ((38,10+0,14*2)+15,00)*2*8,40·9,50'1,90 878,734
Školaokap římsa od +8,300 po +8,500; ((38,10+15,00)*2-16,20)*(0,20+0,20) podhled
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Škola šttt od +8,300 po +13,000; (16,20'0,20+16,20'4,50'0,5) 39,69
Škola 1.NP - okna; ·(2,10' 2,10 '10+1,20"1,80"4+ 1,20'0,60+0,60'0,60'6+ 1,20' 1,50) - 57,42

Škola 1.NP - dveře: -(1,80"3,00+1,00"2,80"2) -11,0

Škola 2.NP - okna; -(2,10' 2,10 "12+1,50"2,10+ 1,20'1,80"6+0,60 "0,60' 5) -70,83
přlp.špalet 1.NP - okna; 28,884
((2,10+2,10'2)'10+(1,20+1,80'2)"4+(1,20+0,60· 2)+(0,60"3)'6+(1,20+1,50'2))'(0,15+0,14)

příp.špalet 1.NP - dveře; ((1,80+3,00"2)+(1,00+2,80"2)'2)'(0,15+0,14) 6,09
přfp.špalet 2.NP - okna; 34,539
((2,10+2,10"2)"12+(1,50+2,10'2)+(1,20+1,80"2)'6+(0,60'3)*5)"(0,15+0,14)

• Škola - stříška: 2,90·1,60+(2,90+1,60"2)'0,15 podhled
848,687

Sklad od -0,100 po +2,600; 13,25 "2, 70+7,40" (2,70+4,30) '0,5' 2+3,60' 4,30 103,055
Sklad - okna; -(1,20'1,50'2+1,20 '0,90"4) -7,92
přfp.špalet - okna; ((1,20+1,50'2)'2+(1,20+0,90'2)'4)'0,15 3,06
Sklad - dveře; -(1,00'2,00+2,10'2,40) -7,04
přfp.špalet - dveře; ((1,00+2,00'2)+(2,10+2,40'2))"0,15 1,785

92,94
Komin; (1,50+1,10' 2)'5,10+(1,50+ 1,10)'2 '(11,95-5,10) 54,49

29. SP 621531001 'Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tI. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 I 41,55š1 198,00 8228 es ÚRS 2013/11

Plnv pOpIS: Otrutko tenkavrstvá silikonovo vnějších ploch probarveno, včetně penetroce podkladu zrnitá. tlaustky 1,0 Mm podhledu

Výkaz výměr: Výkres č.10
Škola okap římsa od +8,300 po +8,500; ((38,10+15,00)'2-16,20)"(0,20+0,20) 36,0
Škola - stříška, 2,90"1,60+(2,90+1,60'2)"0,15 , 5,555

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení·
.

iÓ6)Ei I 45,00 ( es ÚRS 2013/1130. SP 622252001 m 4804
Mantal Ir.~tkontaktl ,I 'a to!« r ,k 'odoact: soklovvct:

H 59051422 Lišta zakládad ti 1,0 mm I m I 108,8951 42,40 I 4617 es ÚRS 2013/11
oot»

něr: Výkres č.10 -
106,76

32. SP 622252002 Montáž ostatnfch lišt zateplení m ; 709,2 I 25))01 17730 es ÚRS 2013/11
Ptnv pOpIS Montó, I,':t kontaktn/ho zatepli .totrucn sténovycb, ditotočnich apod. lepenych do tmelu

Výkaz výměr: 347,900+195,100+75,900+90,300 709,2

33. H 59051510 Profil okenní LT plast I m I 354,8581 8,50 1 3016 es ÚRS 2013/11
Plny pop.

Výkaz výměr: Výkres. č. 5,6
Ostěni a nadpraží oken a dveří;
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Škola 1.NP . okna; 131,4
(2,10+2,10)*2*10+(1,20+1,80)'2 '4+(1,20+0,60)*2+(0,60*4)*6+(1,20+1,50)*2

Škola 1.NP - dveře; (1,80+3,00*2)+(1,00+2,80'2)' 2 21,0

Sklad - okna; (1,20+1,50)* 2*2+(1,20+0,90)' 2*4 27,6
Sklad - dveře: (1,00+2,00'2)+(2,10+2,40*2) 11,9

Škola 2.NP - okna; (2,10+2,10)'2"12+(1,50+2,10)'2+(1,20+1,80)'2 '6+(0,60*4)'5 156,0

34. H 59051492 Profil zakončovací s okapničkolJ~Jkaninou 100/150 mm, délka 2 m m 199,0021 48,50 9652 es ÚRS 2013/11
~y pop'

Výkaz výměr' Výkres. Č. 5,6

• Nadpražr oken a dveřr;
Škola 1.NP - okna; 2,10'10+1,20*4+1,20+0,60'6+1,20 31,8
Škola 1,NP - dveře; 1,80+1,00'2 3,8

Sklad - okna; 1,20*2+1,20'4 7,2
Sklad - dveře; 1,00+2,10 3,1
Škola 2,NP - okna; 2,10'12+1,50+1,20*6+0,60'5 36,9
Výkres č.10
Škola - stříška; (2,90+1,60'2) 6,1
Škola okap římsa: (38,10+15,00)'2 106,2

35, H 59051494 Přlpojovacl profil parapetnf variabiln! s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m I 77,418] 27,80 1 2152 es ÚRS 2013/11

m
Plnypopls

Výkaz výměr: Výkres. Č. 5,6
Parapet oken;
Škola 1.NP - okna; 2,10*10+1,20'4+1,20+0,60'6+1,20 31,8
Sklad - okna; 1,20'2+1,20'4 f 7,2
Škola 2,NP - okna; 2,10'12+1,50+1,20*6+0,60'5 36,9

36, H 59051482 Lišta rohová AI ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m 1 m 92,1061 9,00 1 829 es úR5 2013/11
v popi

Výkaz výměr: Výkres č.l0
Škola od -0,100 po +8,300; 8,40'4
Sklad od -0,100 po +2,600; 2,70"2+4,30'2
Komrn; 5,10*3+(11,95-5,10)"4

37, SP 622621011 Lepení dekoračních fasádních profitů délkových výšky do 250 mm na stěny 1 m 53,66 1 125,00 I 6708 es ÚRS 2013/11

Plný pOpIS. Lepen: [osaonict: prof'ů dekoročnicn c prDva.;ujicfm délkovym rozměrem výsky (šiřky) lepené plochy do 250 mm. na "'1Č'~1 steny

H 28374141 Fasádní dekorační profily - římsa 84/150 mm m 54,7331 497,00 I 27202 es ÚRS 2013/11
Plny pop.

Výkaz výměr: Výkres č.9,10
Škola římsa mezipatrová; ((38,10+0,14 *2)+(15,00+0,14 *2))'1 53,66

39. SP 622621021 lLep~.!}rcl~~félč_nf<:hfasádnrch profilů plošných na stěny m2 : 34,~ 241,00J 8199 es ÚRS 2013/11
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Plný oor« Lepeni f050dnich profnu aekoročruc» otoinvcr, no vnějŠí st!'n

Vykaz V'jmčr' Výkres č.9,10
Škola od +0,700 po +8,300 - sloupy; 7,60' (0,75' '2+O,60·2+0,4s·2)
Sklad- atika; 7,40'0,45" 2

27,36
6,66

PlnYPopl

m2 37,422 44,40 I 1662 es ÚRS2013/11I40. H 28375932 Deska fasádní PoJystyrénová EPS70 F 1000 x 500 x 40 mm

41. SP 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších m2 38,948
stěn

405,00 15774 es ÚRS2013/11

P/ny pOpIS' Omitko tenkovrstvó akrytotová vnějšICh ploch orooarvená. včetně penetroce podkladu mouuková stiedoěsmná stěn

Výkaz výměr Výkres č.l1
Škala sokl po -0,100; ((38,10+O,10*2}+(15,OO+O,10*2}}'2'O,45-(9,50+10,95)*O,45 38,948

Plny pOpIt

38,947 14605 es ÚRS2013/1142. SP 622211011 375,00
no vnr

H 28376353 Deska fasádní liQ)y~!y!gn_ováIzolač!,í (EPSP) 1250 x 600 x 60 mm m2 39,726 110,00 4 370 es ÚRS2013/11
PI/lY pOpIS

44. SP 941111131
94747

m2 898,41 27 851 es ÚRS2013/11

rubkového lehkeho procovnibo s podtaborm s provomim ratiienim tř. J do 200 kg/m2 do 10m

Výkaz V'jměr: Výkres č.9,10
Okolo domu; ((38,10+1,50*2)+15,00)*2'(8,SO-1,SO}+16,20'4,50 858,3
Přlpočet sklad; 3,60*2,80+7,70'(1,20+2,70)'0,5'2 40,11

45. SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za m2 1 53904,61 0,75 I 40428 es ÚRS2013/11
rvní a ZKDden noužitl

Plny pOP" Mon 'oi lesem iadovébo trubkoveho lehkého pracovmbo s poatonotr» s provoznim rotiienun tř. 3 do 200 kg/m2 Piioiotek za prvt» o každy dalšl den použiti lesem k ceně 113

46. SP
53904,6

1

m2

do 10m

898,41 17968 es ÚRS2013/11

s provozrum zotiiernm tř. 3 do ;>00 kg/mJ

47. SP 94194-1500.R2X Dovoz včetně odvozu lešení kus 1,0 8500,00 8500 VLASTNr
Plnv popi

0096: Bourací práce 115365
48. SP 978015391 otlučení vnějších omítek MV nebo Mve průčelí v rozsahu do 100 % m2 991,81 36,40 36102 es ÚRS2013/11
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ozsobu do 100 %Plfly popis ottočen. omitek vopenovcb nebo vnpenocementovvcb sté ••. >uu"u vnetsa:

Výkaz výměr' Výkres č.10
Škola od +0,700 po +8,300; (38,10+15,00) '2 '7,60·9,50"1,90
Skola 1.NP • okna; -(2,10"2,10"10+1,20' 1,80 '4+1,20"0,60+0,60'0,60'6+1,20"1,50)

789,07
·57,42

Skola 1.NP - dveře; -(1,80'(3,00-0,70)+1,00"(2,80-0,70)"2)
Skola 2.NP - okna; -(2,10"2,10*12+1,50'2,10+1,20'1,80+6+0,60"0,60'5)
Škola sokl po +0,700; (38,10+15,00)"2 '0,80-9,50"0,80
Skola 1.NP - dveře; -(1,80"0,70+1,00"0,70'2)

, přlp.~palet l.NP - okna;
((2,10+2,10'2)"10+(1,20+1,80" 2)*4+(1,20+0,60' 2)+(0,60'3) *6+(1,20+1,50"2» '0,15

- 8,34
- 70,83

77,36
. 2,66

14,94

přlp.!palet 1.NP - dveře; ((1,80+3,00*2)+(1,00+2,80'2)'2)'0,15
přlp.špalet 2.NP - okna;
((2,10+2,10'2)'12+(1,50+2,10'2)+(1,20+1,80'2)'6+(0,60'3)'5)'0,15

3,15
17,865

763,135
Výkres č.10
Skola okap římsa od +8,300 po +8,500; ((38,10+15,00)"2-16,20)*(0,20+0,20)
Skola ~tít od +8,300 po +13,000; (16,20'0,20+16,20'4,50*0,5)
Skola - střlška: 2,90'1,60+(2,90+1,60'2)'0,15

36,0
39,69

5,555
81,245

103,055
·7,92
3,06

·7,04
1,785

92,94
54,49

Sklad od -0,100 po +2,600; 13,25 2,70+7,40'(2,70+4,30)'0,5*2+3,60*4,30
sklad- okna; -(1,20'1,50'2+1,20"0,90'4)
příp.špalet - okna; ((1,20+1,50 '2)'2+(1,20+0,90'2)'4)'0,15

Sklad - dveře; -(1,00'2,00+2,10'2,40)
příp.!palet· dveře; ((1,00+2,00'2)+(2,10+2,40'2))"0,15

82,30 3 136 es ÚRS2013/1149. SP 966031313 38,1m
'II 'y P0l" nrn

Výkaz výměr: Výkres č.4
Skola řfmsa mezipatrová; 38,10 38,1

50. SP 967032974 Odsekánf plošných fasádnfch prvků předsazených před Ifc zdiva do 80 mm 3 584 es ÚRS2013/11
I

27,36m2 131,00

Plny pop« Odsekáni plošných josoaruct: prvků piedsozenvcn před lic zaivo do 80 mm

Výkaz výměr: Výkres č.4
Skola od +0,700 po +8,300 - sloupy; 7,60*(0,75'2+0,60'2+0,45'2) 27,36

Sl. 76,50 3992 es ÚRS2013/11967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVCSP m2 52,185
Plný pOP" Piisekoni (·,p/covoni) otosne nebo rovných os tě, ,; 'divo ' cbet ~ itenvct: rovnvch ostěru bez odstupu, po hrubém vvbouror ,tvoru, no maltu .opetvnou nebo vopenocement·",~

Výkaz výměr: Výkres. Č. 5,6
Ostění a nadpraží oken a dveří;
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Škola 1.NP • okna; 19,71
((2,10+2,10)"2'10+(1,20+1,80)"2'4+(1,20+0,60)"2+(0,60*4)"6+(1,20+1,50)*2)*0,15

Škola l.NP • dveře; ((1,80+3,00"2)+(1,00+2,80"2)"2)"0,15 3,15
Sklad· okna; ((1,20+1,50)·2'2+(1,20+0,90) '2*4)"0,15 4,14

Sklad - dveře; ((1,00+2,00"2)+(2,10+2,40 2))"0,15 1,785

Škola 2.NP - okna; ((2,10+2,10)·2 ·12+(1,50+2,10) '2+(1,20+1,80)" 2 "6+(0,60"4)' 5) '0,15 23,4

52. SP 766411812 Dernontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 m2 69,24 I 55,50 I 1 3 843 . es ÚRS 2013/11
Pily oop!

Výkaz výměr. Výkres č.11
Škola sokl po +0,700; ((38,10+0,10"2)+(15,00+0,10"2))"2*0,80-(9,50+10,95)'0,8O 69,24

o

53. SP 766411822 ~Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladoyých roštů m2 69,24 1 17,50 1 212 . c;:s ÚRS 2013/11
'InýpoPls

54. 5P 997013112 (Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy V do 9 m s použitlm t I 70,474l 170,00 I 11981 es ÚRS 2013/11

mechanizace
Plný popi« vnstrostoveruitm doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle < pouiitim mechonuoce pro budOVY a haly vyšky pies f- ao 9.."

55. SP 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenlm t
r 70,4741 197,00 I 13 883 es ÚRS 2013/11o

Odvtu suti o vvbouronych hmot na sklódku nebo mez;sklódku se stolenim. na vzdolenost do 1km

56. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes'l km 1 t 493,318] 12,00 I 5920 es ÚRS 2013/11o

Plný pops«: Odvoz suti o vybouranych hmot na skládku nebo mensklodku se stoieoim: na vzdátenost Připlotek k ceně

Výkaz výměr: Suť do 8 km; 70,474*7 493,318

57. I SP 997013831 Poplatek za uloženi stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 70,474 450,00 31 713 es ÚRS 2013/11

Plný popis. Poplatek za uloženi stovebnino odpadu no sklódce (sklódkovne) směsného

099: Přesun hmot HSV 20367

59'1 SP Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m998012034 es ÚRS 2013/11

O:;R C:P QQRfl17M'J P~,><o on h...,n~ ..s omezenlm mechanizace pro budovy v do 12 m
ny ooois rreso» hmot pro budovy občan s, "y:,tovbl bydleni. vyrob u a ;/1 ibv s 'llTlelenlm -nerbon

68,00 6822

Přesun hmot pro budovy občanské vystovby, bydlem, vvrobu o IIuiby s nosnou SVlS/OUkonstrukCI rronotinckou betonovou tytovou nebo plOŠIlOIJ \ jokykoltv obvooovvm plóštěrr

711: Izolace proti vodě 16618
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60. SP 711132210 72,40S 110,00Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou fólií m2 7 965 es ÚRS 2013/11

Plný pOpIS: Izolace proti zemní vlhkosti a bertlakové podoovrcbové vodě posy na sucho na ploše wiste S nopovou fOlII

Výkaz výměr: Výkres. č. 7,11
Okolo domu; (38,10+10,90+10,95+4,10+12,30+4,10)'0,90 72,405

61. SP 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávacf lištou m 80,45 100,00 8045 es ÚRS 2013/11

Plný pOpIS.' Izolace proti zemní vlhkosti nopovyml [otiemi nooovou [olu ukončeni Izolace lištou provétravoci

Výkaz výměr: Výkres.l. 7,11
Okolo domu; (38,10+10,90+10,95+4,10+12,30+4,10)

Plný pOPIS' Přesun hmot pro uotoce pron vodě, vlhkosti o plynům stanovený proce-vni sazbou z cen

% 488 es ÚRS 2013/1162. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6

m
d06m

998711292 % 0,75 160,10 120 es ÚRS 2013/11
Plny pOpIS Plíplatek k cenom zo zvětšeny p 1 ples .V'11 'n v 'tŠI doprav", vzdal ~

713: Izolace tepelné 14056

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 74,7 88,30 6 596 es ÚRS 2013/11

Plny popis. Montá; tepelné uoloce stě" ronožerru. pásy, deskám), dik», bloky tirotočm moteriát ve soeojikoo} lepením celoplošně

Výkaz výměr: Dle tabulky oken a dveřf

Parapet oken;
tíslo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS, plast, 1200x900mm; 1,20'4 '0,30 1,44

tíslo výkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS, plast 1200x1500mm; 1,20'2'0,30 0,72

Parapet stáv oken;
Škola l.NP • okna;
Škola 2.NP • okna;

(2,10'10+1,20'4+1,20+0,60'6+1,20)'0,30
(2,10 '12+1,50+ 1,20'6+0,60' 5)'0,30

9,54
11,07
22,77

Výkres č.11
Škola sokl pod terénem; ((38,10+0,10 '2)+(15,00+0,10'2))*2*0,60·(9,50+10,95)'0,60 51,93

65. I H 28375933 Deska fasádn! polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm / lambda = 0,032 W/m.K m2

51,93

23,225 55,80 1 296 es ÚRS 2013/11

Plny pOpIS

H 28376353 Deska fasádní P9lystyrénoválzo@čnl (Ef?P) 1250 x 600 x 60 mm m2 52,969 110,00 I 5827 es ÚRS 2013/1~
PlnYPopl
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Výkaz výměr: Výkres f.U
Škola sokl pod terénem; ((38,10+0,10·2)+(15,00+0,10·2))·2 '0,60-(9,50+10,95)·0,60 51,93

67. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolac~ tepelné v obje:ktech v do 12 m :. 1% : : 1,95 I=-~ 126~1 246 es ÚRS 2013/11
Plny popis Piesun hmot pro -otoce tepelné 5tonoveny pro ·entl iso.bou z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objekt!>':h vý.<kv pie: t do I? m

68. SP 998713292 Příolatek k ořesunu hmot orocentnl713 za zvětšeny ořesun do 100 m 1 % 0.73 ;1 126,oil 92 es ÚRS 2013/11
t{, ac '0' ,J, v J( tenou do 100m

140614

69. SP 764761151 Zlabv -ocel s ooolast. povrchem codokaonl oůlkruhové velikost 150 mm s háky - m 104,5 ,I 368,00 I 38456 es ÚRS 2013/11

Plný aoois: tloby pta: tj, 'kých hmot nebo kovové s plastickým povrchem podokopt» půlkruhové s /loky velikost 150 mm

104,5

70. SP 764352841 Demontáž žlab podokapní půlkruhový obloukový rš 330 mm do 45· m 104,5 I 23,90 I 2498 es ÚRS 2013/11
Plnypopl Oemonra lb, p"dt ioonict: půlkruhO·ft'ch. ot I<lukovyr' te se. 'f"" 'n ~ů r' 330 mm, sklonu přes 30 d, 45 st

H 55350168 Kout/roh žlabový půlkruhý úhel 90·, vel. 150 mm -ocel. s poplast. povrchem kus 6,0 I 600,00 I 3600 es ÚRS 2013/11

Plný POPiS'

t výměr: tislo výkresu 14, dle ozn. "e"; 6 6,0
72. SP 764761172 Žlaby -ocel. s pop-Iast. povrchem čelo půlkruhové velikost 150 mm kus 6,0 L 93!iQJ ~60 : es ÚRS 2013/11

laby 1 otos. yc'l 'lm nebo ·01 'O .e ~ tosm«, rr pOI dl em dopi ,bů čelo ke žlabům půlk 111 IVY' -thkost 150 m

Výkaz výměr: Číslo výkresu 8; 6 l 6,0

73. SP 764761232 Žlaby -ocel. s poplast. povrchem kotlfk k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm kus 5,0 I 268,00 [ 1340 es ÚRS 2013/11

Plný potns: tlaby 7 plastickych hmot nebo kovové s plostickvm povrchem doplňky žlobů kotlik ke žlabům půtkrunovvm velikost 150 mm

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "e"; 5 5,0

74. SP 764359811 Demontáž kotlfk kónický do 45· kus 5,0 I 31,90 I 160 es ÚRS 2013/11
Plný pOpIS. Demontóž žlrrbů kotiiku kónického. 'Ionu přes 30 do 45 st

75. SP 764751133 :Odpadní troubykoleno O 12QfT1m -ocel. s poplast. povrch~m : kus: . 10,0 c:= 477,00 I 4770 es ÚRS 2013/11
PIl'> popis: Odpadm 'ouby plostirkych hmot nebo ovové s otosticw-m p 'vrch, 'm koleno odpadní trouby. VI'etnf uchyceni průměru 70 mm

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "e"; 10 10,0

477,50 I 2388 I es ÚRS 2013/11 I76. SP 764751167 !Odp~dlJL!roubY_r:!lez~kus odskoku D.!~q!!:!,rn-0SE!L~P2plast. p.ovrchem kus I 5,0
Plný popis. Odpotim trouby plostických hmot nebo kovové Splosnckvm pov cnem meikus odpadoveho od' iolu prúméru 120 mm

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "e"; 5 5,0

529,00 19 044 I es ÚRS 2013/11764751113 Odpadni trouby kruhové rovné O 120 mm -ocel. s poplst. povrchem - včetně

uchyce1.1l (oJ>j~2...~.e..2P_9-"Q_U)

36,0m

www.euroCALC.cz 25.9.201414z 25



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Plny popiS Odpadní trouby 1plastlCkych hmot nebo kovové s plastlckym povrchem kruhové, včetně ucbycetu, rovné průměru 120 mm

78. SP 764454802

36,0

m 36,0 20,80 749 es ÚRS 2013/11
Pln IJOmrn

Pf.
553,00 I 2 765 es ÚRS 2013/11 I79. SP 764751122a

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "e"; 5 5,0

80. SP 764751171 OdpadnI trouby lapač nečistot s objlmkou unlversálnl -ocel. s poplast. povrchem kus 5,0 276,00 1380 es ÚRS 2013/11

Dlny pOpIS' Odpadni trouby z otostickvcn hmot nebo kovové s plastickým povrchem lapač nečistot s objímkou uruverrálm

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "e"; 5 5,0

SP 1764711113 IOpl~c:hov~n.l p~r~p'e~u P9RI~st9vaná plech Š 160 mm m 7,2 170,00 1 224 es ÚRS 2013/11
Plný popis: ůptecnovám parapetu z plechů kovovyct: s upravet ým povrchem š 160 mm

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "m"; 1,20·(4+2) 7,2

82. H 55349925 IKoncovka parapetu olastová Š 160 mm kus 12,24 30,00 367 es ÚRS 2013/11
Plnv pot»:

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "m"; (4+2)·2 12,0

83. SP 764711116 OpJE!chovánlpar~petu PilPlas~qv_a.IlÝplech Š 320 mm m 66,9 265,00 17729 es ÚRS 2013/11
ny pot». Oplecbovám porapetu 1plechů kovových 5 upravenym povrchem Š ~20 ",m

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "a";
délka 2l00mm; 2,10·22
Číslo výkresu 14, dle ozn. "b";
délka 1200mm; 1,20"12
Číslo výkresu 14, dle ozn. "c":
délka 600mm; O,60"S
Číslo výkresu 15, dle ozn. "d";
délka 1500mm; 1,50'1

46,2

14,4

4,S

1,5

84. H 55349933 Koncovka parapetl!Jllastová š 320 mm kus 87,72 32,50 2851 es ÚRS 2013/11
Plnvpop/

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "a";
délka 2100mm; 22·2
Číslo výkresu 14, dle ozn. "b";
délka 1200mm; 12·2
Číslo výkresu 14, dle ozn. "c'':
délka 600mm; S·2
Číslo výkresu 15, dle ozn. "d";
délka 1500mm; 1'2

44,0

24,0

16,0

2,0

85. SP 764410850 Demontáž oplech()vá_nl parapetu rš do 330 mm m 74,1 27,50 2 038 es ÚRS 2013/11
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",y poro< Demontož optecbovoo poropetu r5 od 100 do BO mm

Výkaz výměr' Výměra dle montáže parapetu venkovního plastového rš přes 250mm; 66,90 66,9

7,2

86. m2 2633 VLASTNf4,5 585,00SP 764217500A

Plný popis Krytiny z poptastovonébo plechu hladké stieini, 5 úpravou krytiny u okopu. prostupů o výčnělku ieterobetonovvcn desek

4,50 4,5

i. 87. SP 764317800 Demontáž krytiny hladké střešnf železobetonových desek I m2 4,5 j 27,50 I ~ 124 es ÚRS2013/11 I

4,5

176,50 19 945 es ÚRS2013/1188. I SP 113,0m

16,2
96,8

149,00 7 525 es ÚRS2013/1189. SP 764721113 50,5m

1621 es ÚRS2013/11
50,550,50

I 90. SP 764421850 LDemontáž of:!lechovánf řfms rš og 200 do 330 mm I ml. 66,7 I 24,30

50,50 50,5
16,2

12,5 215,00 I 2 688 es ÚRS2013/11I91. SP 764731113
Plnypop,

m

Výkaz výměr: Číslo výkresu 14, dle ozn. "j" - zed u stfechy skladu; 12,5 12,5

92. SP 764430840 IDemontáž of:!lechovánf zdl rš do 500 mm 356 es ÚRS2013/1112,5 28,50m
Plný poo« Demontáž oplechovoru 1í a node~dívek(otik) r~od 330 do 500 mm

93. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempfřské v objektech v do 12 m

m

2 145 es ÚRS2013/11% 1,56 1374,75

Plny popis· Piesun hmot pro konstrukce k/empíř~ké stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdci/enost do 50 m v objektech vyšky

Q.1 C;P 998764292
Plnj pot».

781: Obklady keramické 7225
3 071 es ÚRS2013/11Montáž obkladu vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilnfm I m2

leRidlem
11,925 257,50
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Plny POpiS: Montaž obkladů vnéiiicb stěn z dlaždic keramlckych tepcnvct: f1exlbilmm lepidlem remvcb nebo qtatovonvct: hladkyc" ples 22 do 25 ks/m2

Výkaz výměr: Výkres č.9,10
Škola sokl po +0,700, 10,95" 0,80
Sklad po 0,000; (13,25+7,40-2+3,60) '0,10

8,76
3,165

422 es ÚRS2013/1196. SP 781779191 Přfplatek k montáži obkladů vnějšfch z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 11,925 35,40m2

Pln'í popis: Montaž obkladů vnějších stěn z dtoid« keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

275,00 3443 es ÚRS2013/.1197. H 59761429 Dlaždice keramické mrazuvzdorné I 12,521m2
Plný popis:

234 es ÚRS2013/1198. SP 998781202
Plný POpiS

99. SP 998781292 Pffplatek k přesunu hmot procentnf 781 za zvětšený přesun do 100 m . ' % 0,8 I 69,36 I 55 es ÚRS2013/11
Pl1ý popis: Plesun hmot pro obklady keramICké stanol'en rocentní sazbou 1 ceny Přlplatek k ceoam za zvětšený přesun přes vymezenou největ~' dopral '1'1, uooteoost do 100 m

783: Nátěry 21900
100. SP 783221122 Nátěry syntetické KOK barva dražšl matný povrch lx antikoroznl, lx základní, 2x m2 99,59 I 195,00 I 19420 es ÚRS2013/11

ernatt
Plný popis: Notěrv kovovych stovebruch doplilkových konstrukcI syntetické no vzduchu scbnoua drožšlmi barvami matlly povrch lx cntikororr». lx zakladlli 2x emoit

Výkaz výměr: Výkres. ě. 5,9
Stávající ocel přístřešek - střecha; 10,95-3,60'2 78,84
Stávajfcr ocel přístřešek - oe kce; (10,95+3,60'4+2,70·4"0,574 20,75

101. SP 783903812 Odmaštěnl nátěrů saponáty { : m2 99,59 I=--- 15,00 I 1494 es ÚRS2013/11
Plný pop,». Ostotni proc- otimo: rém :ap. ,naty

102. SP 783904811 OdreZivě:nlkovQvých konstrukci : m2 99,59 L 9,90 I : 986 es ÚRS2013/11
'Jeli popis. Ostatm práce odrenvěm kov, /Vých konstruka

T22: Elektroinstalace a slaboproud 10000
10000 VLASTNr103. MP 020-01 D+M, Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody - úprava uchycenI na

kompletnLzatejJlov.éls!2ystém
kus 1,0 10000,00

Plny popis

5o_02: Výměna oken

006: Úpravy povrchu

32425

3142
385,00 I 3 142 es ÚRS2013~

25.9.2014

104. SP 612325302 VájJenocem_entQ~~_~~u-'~.ováomítka ostěnf nebo nadpraží 8,16m2
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P/ny pop,-e Voppnocementovo nebo vaoenno omitko osrérn nebo naapror. štukovo

Výkazvyměr: Dle tabulky oken a dveří
Ostění a nadpražf oken;
Číslovýkresu 13, dle OlO. "1", okno 2kř OS,plast, 1200x900mm; (1,20+0,90"2)"4"0,40 4,8

Číslovýkresu 13, dle ozn. "2", okno 2k' OS,plast 1200x1500mm; (1,20+1,50"2)"2'0,40 3,36

P/ny pOpIS

1597

romú ok, s k d/y dvojítých, p oo s . 1

142,00 I 1125 esÚRS 2013/11 1105. SP 968062355 m2 7,92

Výkazvýměr: Čfslovýkresu 13, dle OlO. "1", okno 2k' OS,plast, 1200x900mm; 1,20"0,90"4 4,32

Číslovýkresu 13, dle OlO. "2", okno 2kř OS,plast 1200x1500mm; 1,20"1,50"2 3,6

106. SP 997013112 IVnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitfm I t
i 0,4911 170,00 I 83 es ÚRS 2013/11I

mechanizace
°lny POPIS" vnrrostoveniitm dopravo sun o vybouroných hmot vodorovně do 50 m <vi~/E' S pouiinm merbonuoce pro budovy o haly vyšky

, i
SP 1997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t ~ 0,4911 ~oo' 103 es ÚRS 2013/11

I

PlM pOpIS: Odvoz suti o vybouronych hmot no skládku nebo meziskkuiku se složením, no vroatenost do 1km

108. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km I t I 5,4011 -U,ool 65 es URS 2013/11

Plný ootns: OdVOl suti o vybouloných hmot no skládku nebo mez/skládku se-složením, no vzdálenost Příplatek k ceně za každý dotiu zopocot» 1km přes 1 km

Výkazvýměr: 0,491'11 5,401
109. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,491 450,00 221 es ÚRS 2013/11

Plny pOpIS Poplatek 10 uloženi stavebního odpadu no skládce (skládkovné) směsného

099: Přesun hmot HSV 141
110. SP 998017002 Přesun hmot s omezenfm mechanizace pro budqvy v do 12 m 0.245 113 es ÚRS 2013/11

Plny ooois. Presun hmot pro budovy občanské vystovby, bydlem, vyrob u o stuib» s omezením mecbonuoce vodoro 'ná doprovtu vzdáleno

111. SP 998012034 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m t 0,245 112,50 28 es ÚRS 2013/11

Plny oopis: Přesun hmot pro budovy občooské vý.stovby, bydlem, výrobu o služby s nosnou svislou konstrukc) monohtukou betonovou tYČ0VOUnebo plošnou s }okykoliv obvodovým pló~těn
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

766: Konstrukce truhlářské 4210
112. SP 766694122 Montáž parapetních desek dřevěných, lamlnovaných nebo plastových šířky přes 30 kus 6,0 I 282,00 I 1692 es ÚRS2013/11

.srn délky do 1,6 m
Plny popis. Nr to, o~,tQ 11 '1 ~ruhlář5kych konstrukc) parapetnich desek {iřky přes 300 mm, délky oies 1000 do 1600 mm

Výkaz výměr: 1':1510 výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS, plast, 1200x900mm; 4 4,0
I':lslo výkresu 13, dle ozn, "2", okno 2kř OS, plast 1200x1S00mm; 2 2,0

'Paraeet elastoyý vnitřní - komlirk0Y'Í __________
I I 292,50 I 2 194 r CSÚRS2013/11113. H 61144404 _. _ .. --_._-_ .._._.-._-- __.m._______ t»

Plný potn:

Výkaz výměr: I':lslo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kf OS, plast, 1200x900mm; 1,25·4 5,0
I':lslo výkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS, plast 1200xlS00mm; 1,25*2 2,5

114. H 61144415 Koncovka k e,arapetu plastovému vnitřnímu 1 pár I kus ' 6,0~ 40,00 I 740 ._es Ú~~13/11
Ptny potns

Výkaz výměr: t':Islo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS, plast,1200x900mm; 4 4,0
I':íslo výkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS, plast 1200x1500mm; 2 2,0

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obíektech v do 12 m I
,

l,08~_ iiKl es ÚRS2013/11115. SP 998766202 % 1 45
"ny POpiS 'ře,un hmot pro konstrukce truhlářske stanoveny procentm sazbou 1ceny vodorovná doprovm vzdálenost do 50 m v'lbJektech vyšky c ie dl 12m

116. SP 998766292 'Příplatek k přesunu hmot erocentní 766 za zvětšený přesun do 100 m I % : 0,97 I 41,26 I 40 es ÚRS2013/11
Plný pOpiS Přesun hmot pra konstrukce truhlóřsK€! stanoveny procentní sazbou z ceny Příplatek k cenam za zvětšeny přesun přes vymezenou neivé ;1 doprovni vsaotenost do 100 m

117. SP 766621211
23335

I m2
7:J

430,00 I 3406 es ÚRS2013/11

zdvojenych otevirovvcb, sklápěClch do zdi vo, výšky do 1,5",

4,32

3,6

kus 4,0 I 2 510,00 I 10040
,

VLASTNr

Plný oopts. Montáž oken dřevěnych nebo ptostovvct: včetně montáže rámu. na PUR pěnu plochy přes 1m2

1,20·0,90*4Výkaz výměr: Císlo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS, plast, 1200x900mm;

I':rslovýkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS, plast 1200x1500mm; 1,20·1,50*2

118. H 7666-01

Plny poois

7666-02

PlnYPopl

120. SP 766629314

~
Plny popis

www.euroCALC.cz

dod, plastové okno 12oo/900mm, 2kř O, dle PSVozn."l", lzol, dvojsklem, UW=1,l
Wjm2K - včetně kování

6130 I VLASTNrdod, plastové okno 12oo/1500mm, 2kř O, dle PSVozn."2", izol, dvojsklem, UW=l,1
W/m2K - včetně kování

kus 2,0 3065,00

Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou m 20,4
zalomení do 10 mm

do 15 mm, se spárou

2 326 es ÚRS2013/11

Montáž oken drť 'e.,~ 'J n. -bo plastových Phplatek k cenám za tepelnou uoloct men ostěnrm a ramem okna oh eotomeoem
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Výkazvýměr: Dle tabulky oken a dveří
Ostěn( a nadpraž( oken;
~(slovýkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kf OS,plast, 1200x900mm; (1,20+0,90'2)'4 12,0

~(slovýkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS,plast 1200x1500mm; (1,20+1,50·2)·2 8,4

121. SP 766629415 Přfplatek k montáži oken rovné ostěnf fólie připojovad spára do 65 mm 965 es úR5 2013/11m 7,2 134,00

Plny ooois Montá} oken dřevěných nebo otostovvcb P1iplatek k cenám za tepelnou uoioci men ostětum a rámem okna při rovném ostéru [otn, piipoiovaa spora ti, do 65 mm

Výkazvýměr: Dletabulky oken a dveří
Parapet oken;
~íslo výkresu 13, dle ozn. "1", okno 2kř OS,plast, 1200x900mm; 1,20'4
člslo výkresu 13, dle ozn. "2", okno 2kř OS,plast 1200x1500mm; 1,20*2

4,8
2,4

123. SP 998766292 jPřfplatekk plE!~l!n.!!..blTlo!.procentnf 766 za zvětšený přesun do 100 m %

247 es ÚRS 2013/11122. SP 998766202 Přesun hmot prccentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m %
Pln i pop _ Přesun hmot pro kont trukce 'uhlai ,é stanovený procentní sazbou Zl 'lY vodorovná doorovru vzdálen?st do 50 m n

222 es ÚRS 2013/11
""y POp'S: Plesun hmot pro konstrukce truhlolské stanoveny procentru sazbou z cer rptotek k cenám za zvět~eny přesun přes ,., Jálenost do 10' m

5o_03: Zateplení stropu nad poslednfm podlažím - půda

0096: Bourad práce

186975

8125

Plnýpopl

Vyklizení a vyčištěnf budov, odstranění ptačího (holubího) nebo netopýřfho trusu z
odlah

m2 410,15 15,00 6152 VLASTNí124. SP 95290300X

Výkazvýměr: Výkresč.11,12
Skladba ozn."C" - půda: (36,70*9,50+15,00'4,10) 410,15

125. SP 997013112 .Vnitrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitfm I t 2,051. 170,00 I 349 es ÚRS 2013/11
mechanizace

Plný pOpIS, vmtrostovenistru doprava suti a vybouran)ich hmat vodorovně do 50 m svsst» s pouinim mecbonuore pro budovy a haly vy<ky

126. SP 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,0511 210,00 1 431 es ÚRS 2013/11

Plný pOpIS, Odvtu suti a vybauraných hmat na skládku nebo mesisktodku se sloienim, na vzdálenost do 1 km

127. SP 1997013509 Přfplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 t 22,5611 12,00 I 271 es ÚRS 2013/11

Plný pOPIS. OdVOL suti o vybouranych hmot na skládku nebo mezisklodku se sloienim, na vzdálenost Pf,platek k ceně 10 každý dotš, ssooočotv 1 km pie» 1 km

Výkazvýměr: 2,051'11 22,561
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

---
128. SP 99'7013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) I -t -r- 2,0511 450,00"-- 923 es ÚRS2013/11

Plny poois. Poplatek za uložení stovebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsnéno

713: Izolace tepelné 109361
410,15 I - 12,40 I es ÚRS2013/111713191132 Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separačnf fóm z, m2 5086

PE
Plný poms: Montáž tepelné uoiace stavebních konstrukCi - doplňky o konstrukčnt součásti podloh, stropů vrchem nebo stiecn oiekrvtim jólll seporočru I PE

Výkaz výměr- Výkres č.12
Skladba ozn."C" - půda; (36,70'9,50+15,00"4,10) 410,15

Fólie sepélr~f.nrP_~bal. 100 m2 ------ -- m2 ._. .____4.?p~51 2,70 1 218 .. ~S Ú.RS2Q13/11. ----~- --~~ ....-
""V pOpiS

m2 410,15 45,00 I 18457 I es ÚRS2013/11

piekrytim jáhl položenou ""'In~ < oietepervm spojů

Fólie parotěsná m2 451,165 10,00 4 512 es ÚRS2013/11

Páskatěsnfcí 4x15 mm m 328,12 32,50 10 664 es ÚRS2013/11

Výkaz výměr: Výkres č.12
Skladba ozn,"C" - půda; 410,15'0,800 328,12

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožern], pásy, dllcl, deskami 2 'm2 410,15
vrstvy

45,00 18457 es ÚRS2013/11

Plný popis: Montái tepelné izoloce podloh rohožemi, pásy, deskami, dilc), bloky [uolačru materiál ve speCifikaCI) klodenymi volné dvouvrstvo

Výkaz výměr: Výkres č.12

Skladba ozn. "C" - půda; (36,70"9,50+15,00'4,10) 410,15

Deskaminerál~r]zolačnf 600x1200 rnm tl. 100 mm m2 836.7061 57,20 47860 es URS2013/11
Plný POPiS

něr: Výkres č.12 -
820,3

2262 es URS2013/11

I , % I 0,73 1 1159,88 I 847.L~SQR~2013~11
Pln~ POPI P?p· .) hnu» "I, IlIJl! 'e tepe" stono"e1Iy ororentru sazbou z ceny Piioiote! k cenom za rvětsenv otesun přes vvrne 'enl1u r 'é t51dr orOV1I1v.-aoteroit do 100m

21 Z 25 25.9.2014



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

128. SP ,997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 2,051 450,00 923 es ÚRS2013/11

Plny pOPIS: Poplatek za utoieru stavebnino odpotiu na sktádce (sklridkovnt» směsného

129. SP 713191132
713: Izolace tepelné

410,15
109361

Plnv popi«

Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separačnf fólii z m2
PE

5 086 es ÚRS2013/11

Izolace stavebních konstrukc! doplňky o konstrvkčm součosti pootob, stropů vrchem nebo střech piekrytim

Výkaz výměr' Výkres č.12
Skladba ozn."C" • půda; (36,70·9,50+15,00·4,10) 410,15

713191133

m2 451,165 2,70 1218 es ÚRS2013/11130. H 28323150 IFólie seRaračnl PEbal. 100 m2

m2 410,15 18457 es ÚRS2013/11

P/nýpop' Ietepenim spojú

H 28329260 IFólie parotěsná m2 451,165 10,00 4 512 es ÚRS2013/11
C '" pOpiS

H 28329302 [Páska těsnld 4x15 mm m 328,12
PlnifpoplS

32,50 10 664 es ÚRS2013/11

Výkaz výměr: Výkres č.12
Skladba ozn.l'C" • půda; 410,15"0,800 328,12

45,00 18457 es ÚRS2013/11134. SP 713121121 IMontáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díle', deskami 2 m2 I 410,15
vrstY'l

Plný pOpIS: M 'r '0,' tepelné Izolace podloh roboietru, oasy. deskami, dita, bloky {irotačm moteriát ve specIfikacI) k/odenymi volné dvouvrstvo

Výkaz výměr: Výkres č.12
Skladba ozn."C" • půda; (36,70·9,50+15,00"4,10) 410,15

47860 es ÚRS2013/11135. H '63148154 Deska minerálnl izolační 600x1200 mm tI. 100 mm m2 836,706 57,20
Ptnv potn

i 136. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 I 1159,88 I 2 262 ' es ÚRS2013/111
Plný pOpIS 'r- ;Vll hrr, pr -olace tf >i 'e stonovený pr. .e» n.so.bou :eny vodorovná doprovni vzaotenost do 50 ln v obiertecn V\,S'y pi« d. 1) ln

Výkaz výměr: Výkres č.12
Skladba ozn."C" • půda; (36,70"9,50+15,00·4,10)*2

'nam za zvetšeny přesvn pies vym

137. SP 998713292 % 847 es ÚRS2013/11
do 100m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

69488

138. SP 762521108 Položen! podlahy z hrubých fošen na sraz 1m2 140,0 j 66,00 I 9240 es ÚRS 2013/11
pJ 'II ooo« Poiorent

Výkaz výměr: Výkres ě. 7, 13
Skladba ozn."("· púda; 140,0 140,0

139. H 60511071 'Řezlvo jehličnaté středové SM tI. 35 mm Jakost II , m3 :: 5,5)~5200~ 27 518 : es ÚRS 2013/11
Plnv popi

!ýměr: Výkres č.7,13 -
4,9

140. SP 762595001 Spojovací prostředky pro ooloženl dřevěnvch podlah a zakrvtf kanálů m2 140,0 I 16,90 I 2366 es ÚRS 2013/11

141. SP 762526130 [Položenl polštáře nebo roštu pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm I m2 I 140,0 I 43,30 I 6062 es ÚRS 2013/11

Plný pot: Pole-Iení podloh položeni polštářů pod podlohy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm

Výkaz výměr: Výkres č.7,13
Skladba ozn."(" . půda, 140,0 140,0

H 60512003 [Řezivo jehličnat~ hranoijakost II do 120 cm2 1m3 [ 2,592~ 5900,00 15293 es ÚRS 2013/11
P' li POpiS

Výkaz výměr: Výkres č.7,13
Skladba ozn."(" • púda; 2,4 2,4

143. SP 762083121 !Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a pllsnírn máčenfm třída m3 I 7,884; 590,00 I 4652 es ÚRS 2013/11
ohrožení 1 a 2

Plny pOpIS' Práce společné pro tesoiské konstrukce impregnoce ieuvo močenim proti dievokamému bmvru, houbom o olismm, třído oh rození 1 o 2 (dřevo v mtenéru}

7,884

144. SP 998762202 Přesun hmot procentnf pro kce tesařské v objektech v do 12 m : % r 5,58.1 606,92 I .: 3387 es ÚRS ~o13ill
Plný popt: Přesun ~f1'IOI pro kon: tr, IAc' .esoisxe stonoveny orocentru so/bou ceny vodorovná doprovní vzdotenost do 50 m

145. SP 998762294 :Přfplatek k přei;:unu hmot procentnf 762 za zvětšený přesun do 1090 m ~ %: 1,6 I 606~ 971 esLiRS 2013/11
Plný pOP' Př' sw hmot oro kom trukc- 'f -r ronovenv OrDcen,'nJ :o.'b'1' tenv P 1011 :f :k cenám ZDzvětsenv oiesun Dře -meienou neivé. dno -Ov, vraolenost do 100, m

5o_04: Další stavební práce

003: Svislé konstrukce

16470

1423

674 I es ÚRS 2013/11146. SP 317944321 Válcované nosnfky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,022 31080,00

Plný POPiS vátrovoné nosoikv dodatečně osorovoné do připravených otvorú bczzozdění hlav do Č 12

Výkaz výměr: tlslo výkresu 12 . pro hydranty; 1,00'2'5,42'0,001'2 0,022
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Poř. Typ Výměra

19 000,00 I 451 es ÚRS 2013/11 I

Kód Popis MJ

147. H 13331732 lTyč ocelová L rovnoramenl1á, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm. ' t L 0,0241
Plný popis:

1fovou

m3 0,075148. SP 317234410

Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12 - pro hydranty; 1,00'0,15*0,25'2 0,075

sklovláknltym provuornlm piknycetum nosníku

149. SP 615142002 m2 1,1
Plný popis:

• Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12 - pro hydranty; 1,00'(0,15'2+0,25)'2 1,1

150. SP 641941111 Osazován] kovových rámů oken do 1 m2 na Me - nebo hydrantových skřln! kus 2,0

D/ný pOpIS. Osozovani rámů kovových okenních no cementovou maltu. o ploJe do 1m2

Jedn.cena Cena Cen. soustava

3 970,00 I 298 es ÚRS 2013/11 j

1378
92,50 102 es ÚRS 2013/11

139,50 279 es ÚRS 2013/11

Plný pOpIS.

m 5,6 92,50 I 518 es ÚRS 2013/11 J151. SP 619995001

Výkaz výměr: číslo výkresu 12 - pro hydranty; 0,70'4'2 5,6

152. SP 612135101 Hrubá vÝolň rý_h_vest~nách malto_u jaklkoliJEky rýhy m2 0,63
Plný popis. Hrubá výplň rýh maltou jakékoli Ji1lcy tyhy ve stěnách

Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12; 4,2*0,15 0,63

153. SP 612325121 IVáp'enocernentc>vá štukov~ omrtka rýh ve stěnách mky do 150 mm m2 0,63
Plny popis. vopenocementovo nebo vápenná omítka rýh štukova ve stěnách, šlI'lc~ tyhy do 150 mm

009: Ostatni konstrukce a práce
154. SP 952901111 Vyčištěnr budov bytové a občanské výstavby při výš~e.P'odlažf do 4 rn I m2 I 20,0

Plný popis Vyóstěnt budov nebo obieru: pfed pieaonim do uhvoru budov bytové nebo občanské vystavby lametent a umvtipoalo! dloieb, obkladu,

Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12; 5,00'2,00·2 20,0

155. SP 949101111 Lešenl pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 3,0
I zatížen! do 150 kg/m2

PI/ly popis: -e. '/li pomocné pro, '01 'n pro objekty pozemních staveb pro ratiieni do 150 Icglm2, o vyšce lešeňové podlahy do 1,9 fT!

Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12 - pro hydranty; 3,01,50'2,00

156. SP 968072244

PlnYPopls
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241,50 152 es ÚRS 2013/11

519,00 I 327 es ÚRS 2013/11 I

791
35,00 es ÚRS 2013/11700

chodu v mistnostecb, chodbóch a se

30,40 91 es ÚRS 2013/11

2093
246,00 121 es ÚRS 2013/11

do 1ml
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

0,49

157. SP 973031151 Vysekáni výklei1ků ve zdivu cihelném na MV nebo Mve pl přes 0,25 m2 m3 0,2451 2241,50 I 549 . es ÚRS2013/11
Plnýpopl' vysekán. vykll!nkú nebo kopes ve zdivu Ih I no «on» vop, nne u nebe -ápenoc Qmentovou V} tenků, pohledové ptocn v 'e 0.25 '11

Výkaz výměr' trslo výkresu 12· pro hydranty; 0,70"0,70'0,25' 2 0,245

I 158. SP 974031142 Vysekánf rÝh ve zdlvu clhelném hl do 70 mm š do 70 mm m ~ 56,00'
Plný popis vvsekátu ryh .e 7d, 'u ctbelném na maltu voornr-ou /1, 'bo vápeoocemernovou do hl. 70 mm o fiřky do 70 mm

179 es ÚRS2013/11

159.
Výkaz výměr: trslo výkresu 12; 4,2-1,0 3,2

SP 974031242 Vysekánf ryh ve zdlvu cihelném u stro
Plný popis' vvrekáni -yh ~ zdil u cihelném na maltu 'o/"'nnou nebo <ápenocementovou

m 1,0 I 76,00 I 76 <;:s ÚRS2013/11 I
v prostrvu přilehléfT ke stropru konstrukc! do hl 70 mm a ~d"y do 70 mm

160. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 4,0 128,50 514 es ÚRS2013/11

Plný pop«. Vysekáni rýh ve zdIVU cinelnérn na moltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtonováni nosniků do zdi; před vybouráním otvoru do hl 150 mm, při v, nosniku do 150 mrr

Výkaz výměr: trslo výkresu 12- pro hydranty; 1,00·2"2 4,0

Plný pot». VtJl rouovenntn! doprava suti a vybauraných hmnt .mdorovnl> do 50 m svisle s pouittim mechtmimce pro budovy o />n/ •• vyl~y I" 9 '11

161. SP 997013112 Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitfm I t i 0,68
mechanizace

170,00 116 es ÚRS2013/11

162. SP 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenfm 0,68 210,00 143 es ÚRS2013/11

'bouranych hmot na <kládlt" nebo meusktáak» se slo;pnim, no vzdálenost do 1 km

163. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km 12,00 90 es ÚRS2013/11

Plný popis: Odvoz suti o vybouronych hmot na skládku nebo rneúskláaku se slpženim, no vzdálenost Pliplotek k cent! za každý dolšllZOpočoty 1km přes 1 km

Výkaz výměr: 0,680*11 7,48

306 es ÚRS2013/11164. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebnfho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 0,68 450,00

Plný pOpiS' Poplatek zo uloženi stovebniho odpodu na skládce (skládkovne) směsného

099: Přesun hmot HSV 286
[iliJ SP )98p18002 :PFesuri hmot r~čnf pro~ud!.)VYÝ do)fiň :: .1 t I 0,2871=- 744~1 213 es ÚRS2013/11

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občonske výstavby, bvdten. vyrobu asluiby ručni- bez užiti merbonooce vodorovná doprovn, vsdok-nost do 100 m pre budovy s jakoukoli~ nosno k

166. SP 998018011 Přfplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 255,00 73 es ÚRS2013/11

Plný ooois: Přesun hmot pro budovy občanské výstovby, bydleni, výrobu o služby ručru bez užiti mechanizace Příplatek k cpnom za ručmzvétsenv přesun oie» vymezenou nl'jvě'š, doprov

722: Vnitřnf vodovod 10 498
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

~
167. SP 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné ON 25 m 4,2 _ ~t 1430 es ŮR~ ~013/11

Plný pOpIS: Potrubí 1ocelových trubek porinkovonvct: závitovvcb woiovonycn Mžných ON 25

Výkaz výměr: Čfslo výkresu 12; 4,2 4,2

168. SP 722181113 Ochrana vodovodnlho potrubí plstěnými pásy do ON2~_rT1'!l __ m I _4,2 --' ~ • 28,40 t___ 11~ .(5 ŮRS 2013/11
Plný popis: Ochrano potrot» plstfinymi pasy ON 25

i

169. SP 722190401 Vyvedení a uoevněnl VÝoustku do ON 25 kus I 2,0 I 123,50 247 CS ÚRS 2013/11
doDN 25

170. SP 722254115 )jdrantŘvá skř[ň vnttřnl s yýzbrojí O 25 polyesterová hadice soubor 2,0 1= 4200,00 I : 8400 es llB:s201?/1I
Plný popis: Poiárn! přislu~pn~tvi o armatury hydronl lé ski.t» VIutťni s výzbroji D 25 ipotvesterová hodice}

171. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do ON 50 m = 4,2 C 25,70 I 108 es ŮRS 2013/11_.
Plny pOpIS. ,oušky, r 'oploch o aesinfek.» vodovodního povrub, rkou ;k~ těsnosti vodovoanino potrubí zOV!: wét» doDN 50

. ,
74 - CSÚRS 2013/11172. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON 80 , m 4,2 I 17,60 Ii

Plný pOpIS: Zkoušky, proplo.:h o desinfekce vodovodn. ., pOI 'ubi p. 'ploch o desmfekce vodovodního po trub/ do ON 80

173. SP 722220852 Oemontáž armatur závltovvch s iedním závitem G do 5/4 : kus 1,0 :c= 11,00 [ 11 es ÚRS 2013/11

174. SP 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m I % 1.D7 1=-.= 63,89 I . 68 es ÚRS2013/11
Plny pOpIS P;esun hmot pr vmtini vodo rod stonoVf~ny proc ·mni sazbou 1ceny vodorovno dopravní vtdolenost do 50 m v objektech výšky pie« ji ~2

175. SP 998722292 [Příplatek k p~esunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m I % o,64C=~~1 41 es ÚRS 2013/11
PI y oopis: Přesun hmot pro vnitii. -odo .oa !onOI 1)Í procentru sazbou 1ceny Příplatek k cenom za zvětšený přesun pies vym tenov neJvětš/ dotn dol- ,st do 100m

19950

19950
176. ON 06-01 14500,00 14500 VLASTNfkpl 1,0

Ptnv oopi:

VLASTNfKompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a

zajištění všech zkoušek a revizl k.e kolaudaci, atd.

kpl 1,0 5450,00 5450

Plny POPiS
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STAVBY RIO spol. s r.o.

Název zakázky: Zateplení ZŠ, Pionýrská 177 na parcele č.412

Harmonogram plnění

Doba výstavby: 5.6.2015 - 28.8.2015

červen 1S červenec 1S srpen 1S

6

62

94
96

71 I

713

764

781

783

TZ2

S002 Ví'měna oken
6 pravy povrchu

96 Bourací práce
766 Konstrukce truhlářské

7666 Výpln otv rů vnější

96 Bourací práce

713 Izolace tepelné
762 Konstrukce tesařskě

SO 04 Další stavební
3 Svislé konstrukce
6 Úpravy povrchu

9 Ostatní kce a práce

96 Bouraeí práce

722 Vnitřní vodovod

V Rýmařově 26.9.2014

Zpracoval: Ing. Patrik Krečmer

Tft: BY O spol. s r.o.
řlda Hrdi li 682j2q I RÝrr1ařov
Č 2 82 97 f DIČ Cl25 0"97


