
SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni díla a objednatel se zavazuje k zaplaceni
ceny za jeho provedeni.

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :
Sídlo :
Statutární zástupce:
lČ:
Peněžní ústav:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel :
Sídlo :
Statutární zástupce :
lČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Peněžní ústav:
Č. účtu:

Obec předboj
Hlavni 18, 250 72 předboj
Pavla Příšovská, starostka obce
00240630
Komerční banka a.s.
12223201/0100

PRAGOTRADE spol. S r.o.

16189612
CZ16189612
AnO
Česká soořitelna, as.

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dIlo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašujI, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávněni zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

· Objednatel: Pavla Příšovská. starostka obce
· Zhotovitel :

Ve věcech odborných :
o Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat _ TD investora,

který je oprávněn ke všem úkonům týkajIcim se plnění dodávky, vyjma změny či
doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných
prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovľdajÍ
skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit
technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn
provádět rozhodnutí týkajIcI se provedeni dodatečných zkoušek nebo ověření,
odstraněni nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
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0 Zástupcem zhotovitele na stavbě je: , který je pověřen řIzenIm
stavebních prací, koordinaci poddodavatelů, trvalou přítomnosti na stavbě a řešením
všech problémů, souvisejících s realizaci díla.

ll. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedeni akce ,,Přístavba MŠ předboj", a to v souladu s projektovou
dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 výzvy k podání
nabídek a prokázáni splněni kvalifikace - Zadávací dokumentace (vše dále jen jako ,,projektová
dokumentace") a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a
je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele tohoto díla.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

2,2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedIlnou součást
této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uveder)y, resp. z
kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných
znalosti a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto
činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku lV. odst. 4.1. této smlouvy.
Součástí předmětu díla je i zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení díla a
geodetické zaměření skutečného provedeni díla, a to ve formátu DWG a PDF'.

2.3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, připadnč podmÍnkalni
stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkajIcI se
prováděni prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařIzení.

2,4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v nabídce zhotovitele, podané
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedňnou součástí této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za
úhradu zajistit, Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela
zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a
dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele
a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytuji, pak jednotkovými cenami
Urs Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využit pro oceněni
těchto prací a dodávek jednotkových cen Urs Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a
dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a
čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke
smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude
postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšiřenI předmětu díla
vyp!ývajÍcĹ z podmínek při prováděni díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové
dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě
změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nab idee
zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými
cenami Urs Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využit pro
ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen Urs Praha a.s. vydaných v období realizace těchto
prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v
místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že
bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnujicí jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude
řešena změna ceny, případně i terminu dokončeni díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené
změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
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Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a
v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této
smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby
kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má
potřebné oprávněni k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Ill. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí
staveniště,
Předání staveniště zhotoviteli: do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy c) dílo
Zahájeni stavebních prací: do 5 pracovních dni od data předáni staveniště
Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 120 kalendářních dni od předání
staveniště

3,2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném terminu, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem
k prodloužení terminu dokončeni díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného
dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle
zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto
klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodlouženI doby plnění díla právě o takový počet
dnů.

3,4. Zdrži-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodlouženI doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plněni díla či jeho
části takto prodlouženo.

3.5 Dodrženi času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Zahájeni provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního
povolení a všech dalších případných správních rozhodnuti vydaných pro stavbu, pokud je jich
k zahájeni provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
součinnosti není zhotovitel v prodlenI s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla
se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu
takového přerušení se pak prodloužI termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla
bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončeni díla se o dobu přerušení provádění prací do
doby zjednáni nápravy ze strany zhotovitele neprodloužI.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončeni díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací,
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolnostI, které zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222
odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených
případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-
ii možné takové práce provést v původním terminu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady souvÍsejÍcÍ
se zhotovením díla, vedlejší náklady souvisejicľ s uMstěnim stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v
souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a
položkovém rozpočtu, který je přIlohou této smlouvy, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z
titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušenosti s prováděním podobných staveb.
Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věci potřebných k provedení díla, dopravu na místo
plnění VC. vykládky, skladování, manipu!ačni a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízeni staveniště a
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid
staver)iště vC. zhotovonC stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobni,
technologické a pracovni postupy apod.), zhotoveni dokumentace skutečného provedeni,
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizi, předáni atestů, osvědčeni, prohlášeni o shodě, revizních
protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp, kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o
náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní
značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené
s plněním podmínek dle rozhodnutí µřIs1ušných správních orgánů nebo dle obecně závazných
platných předpisů.
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele,
nezbytné pro dokončeni díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této
smlouvy o dílo.
Způsob stanoveni ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

6 600 000,- Kč
1 386 000,- Kč
7 986 000,- Kč

4.3. Cena za provedeni díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě
změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při
uzavřeni této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
i) bude se jednat o navýšeni z titulu plněni, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu
provedeni předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavřeni smlouvy nebylo
obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit
ani při vynaloženi odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě
nabídkové ceny (dále jen ,,vícepráce") a
ii) současně se na provedeni takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve
formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročeni smluvní ceny je dále
možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo
kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na
zvýšeni ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
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4.5. Jestliže nutnost provedeni určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního
stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi sln|uvními
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů
a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce
provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě
písemného pokynu objednatele budou splňovat definici viceprací dle této smlouvy, budou považovány
za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanoveni občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je
povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah vIcepracI.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu
prováděni díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla
byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem
sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného
dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpok|ádarlé zvýšeni ceny v
závislosti na čase plněni, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku nás|edujicích okolnostI, a to písemnou dohodou
sŕnluvních stran formou očíslovaného dodatku ke sľn|ouvě:
i) víceprací - objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl
s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje
přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se
zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat
změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a
schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu
nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové
vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně
písemně schválí.
ii) méněprací - objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce,
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel
požaduje jejich neprovedení a vyjmuti z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v
takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který
odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce
zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list
projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel
povinen zohlednit také snížení odpovídajÍcÍho podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž
provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
iii) vicevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna
množství).
iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto
skutečnosti ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam
těchto skutečnosti ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouh|así zástupce
objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
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4.10, V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací,
které nejsou v l?o|ožkovéľn rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných
jednotkových cen URS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárnIho předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz
položkový rozpočet díla a jemu odpovÍdajici fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1, Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem
zdanitelného plněni je poslední den přIslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. zbylých 10% celkové
ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokor)čeni a
předáni díla objednateli a odstraněni případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovÍdajici
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů).
Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:
- označení zhoíovitele a objednatele (obchodní jmério, sídlo, lČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odesláni a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směrována (popřípadě podúčtu) a
příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, VC. vyčislení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem
DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu:
,,Přístavba MŠ předboj" číslo dotačního projeku ,,CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014345".

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez
ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedeni jiného účtu však není důvodem pro vráceni či
nezaplaceni faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH
z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na
účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit
zhotoviteli částku odpovídajĹcÍ dph. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že
provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po
provedeni úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce nás|edujíciho po měsíci, v němž
došlo ke zdanitelnému plněni dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle
tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle
této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem
ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
v členěni a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem
pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo
objednatelem. Bez těchto náležitostI je faktura neplatná.
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5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývajici část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývajíci z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdrženi objednatelem. V případě
nedodrženi terminu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla
tak, jak je popsáno v článku ||. této smlouvy, se do soupisu prací nesměji zařazovat a považuji se za
součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9, V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnuti oprávněných
orgánů státní správy na vÍce než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných
vstupů o vÍce než 5% (podle platného ceníku Urs Praha a.s.), povýší se cena doposud
nerealizovaných části díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen
(platného ceníku Urs Praha a.s.) ke dni přerušeni provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebního
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami,
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizaci díla a dále s pokyny výrobců
materiálů či dodaných zařizeni pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen
,,předpisy"). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozorněni objednatele dle odst.
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objedr)ate| oprávněn jedr)ostranně nechat tu kterou část
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla na všech jeho stupních. zjistI-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a
zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí
zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídaji projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být z nařIzení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se
tak, může jejich odstraněni na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízeni postupu prací pracovníky,
majIcImi odpovídajÍcÍ odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou
provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh
prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které
využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčeni doloženo
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nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele
takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přistup
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, vybaveni pracovníků ochrannými pomůckami, zachováni pořádku a dodržováni hygienických
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovrěprávnIch předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňováni, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb,, o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněni zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci
zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v
zadávacím řízeni veřejné zakázky l zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízeni
předcházejichn uzavřeni této smlouvy kvalifikaci, může dojit jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke
změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž sp|ňljje
prokazovanou část kvalifikace, Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce
v zadávacím řízení, které předcházelo uzavřeni této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele,
který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plněni se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdrženi platby ze
strany objednatele za konkrétni plněni. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších
úrovni dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šířeni této povinnosti též do
nižších úrovni dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až
do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12, Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanoveni se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předáni díla stavební deník
(ŠD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění
smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve ŠD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodněni odchylek prací od PD. Podle zápisů ve ŠD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.
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6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SO provádět zápisy
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí,
zpracovatel PD a přIsIušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah ŠD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SO musí být mimo jiné uvedeno :
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni, týkajIcích se stavby

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho prováděni. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť' kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukci a prací
písemnou formou zápisem do ŠD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (např. e-
mailem). Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčrié práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokyriů nebo na
nevhodnou povahu věci převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-.·li přes toto upozorněni objednatel písemně trvat r)a provedení prací podle
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplnkli zhotovitel svoji
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použiti známo, že je
škodlivý z hlediska platných norem, Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál
vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.23, Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na
základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá
doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujÍcÍch s výzvou takového úřadu, a to
bud' přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízeni staveniště, prosto práv třetí
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou
jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatři na své
náklady potřebná povolenI v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívánI veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájenhn prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

9



Zhotovitel dále odpovídá i za umÍst'ováni, přenHst'ování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem prováděni díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahujÍcÍ se k dopravně
inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným
způsobem). Nebude-li v době přejknacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímacI řízení či nepřevzít dílo do doby
nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařizenľ staveniště a deponie
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudováni, udržování a odklizenI zařIzeni staveniště a
deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6,30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich uživánhn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel,

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná
povolenI k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídI. Náklady na
tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškozeni veškerých sítí.
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného
dokončeni a předáni díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sItě na vlastní náklady nebo
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sItí bude
proveden zápis do šD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sItě.
Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni vytyčení a ochrany podzemních inženýrských síti včetně
stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem prováděni stavby nedocházelo k zatěžováni okolí prašnosti, nadměrným hlukem
či znečišt'ovánim a aby nedocházelo k ohrožováni bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedeni
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a
objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patři k plnému dokončeni díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i
když tyto nejsou zvlášť' uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedeni některých prací aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání
objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajisti v rámci zařízeni staveniště
podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a
vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za
každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 KČ za den, a dále je povinen uhradit objednateli
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veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou,
a to po vzájemné dohodě všetn osobám, které v těchto nemovitostech bydli nebo je užívají a nemají k
těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné
smlouvy, jejímž předmětem je pojištěni za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše
pojistné částky činí min. 5 mil. KČ. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní
povahy (pády částí díla nebo předmětů montážni výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřIcení
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškozeni nedbalostí a nešikovnosti
pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snižení pojistného plněni pod částku uvedenou
v tomto odstavci.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázáni bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízeni či systémů.
PodnHnkou řádného dokončeni díla a jeho předáni objednateli je ze strany zhotovitele i předáni všech
listin, které se k dílu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,
geodetická zaměřeni, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy
vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou
podmínkou vydání ko|audačního souhlasu nebo rozhodnuti a podobně). Zároveň se zhotovitel
zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě prováděni dodávek vyžadujíci provedení zkoušek považuje se provedeni díla za
dokončené teprve tehdy, když požadovar)é zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdáváni díla uspořádat stroje a zařízeni tak, aby bylo možno
dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
terminem zahájení předáni díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od terminu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejimacIho řízeni, je-li termín navržený
zhotovitelem o vÍce než 30 dnů dřive, než sjednaný termín předáni díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvn%i stranami. V případě,
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a
nedodělků s uvedením terminu jejich odstraněni. Nebude - ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném terminu (počínaje
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu
odstraňováni vad a nedodělků, zjištěných při předáni díla - o takových vadách se má za to, že jde o
vady, zjištěné při předáni díla.

7.5 Objednatel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat osobu vykonávajÍcÍ technický dozor
investora a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnIm podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekáváni objednatele.
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IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami
dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud' odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plněni práv objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inženýrských sIti nesouvisejícIch s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízeni dle jim stanovených záručních podmínek
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou části díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele
takového zařIzenI.

9.2. Záruka
poškozením
v případech,
s odst. 6.1.

se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
či neodbornou manipulaci a péčí a dále na poškozeni živelnou událostí, To neplatí
kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěrň. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Volba plněni je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstraněni
takové vady, včetně případných souvisejÍcÍch nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst, 9.3., neprodleně po jejich ozr)ámeni, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámeni reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstraněni reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady souvĹsejÍcÍ náklady
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktuálnIho ceníku stavebních prací Urs Praha a.s..

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předáni a
které nebyly uvedeny v protokolu o předáni díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončeni díla a jeho předání objednateli se
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit sm1uvni pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení.

10.3, Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlenI.
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10.4. Jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejImacIm řIzeni
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn,, že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízeni nebo
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,-kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10,6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8. a 6.10., má
objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny
včetně DPH za každý případ porušeni a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu
objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnajÍcÍ se stnluvnI pokutě není dotčen nárok na náhradu škody
objednatele.

10,8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dÍ|čÍ faktury) zhotoviteli, Pokud tak objednatel učiní,
oznámi tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11,1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od sm|o(jvy, jsou zejména:
Provedeni díla v rozsahu dle této smlouvy.
Provedeni díla v kvalitě odpovjdajÍcÍ předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provedeni díla v dohodnutém termínu.
Provedeni díla za cenu d le dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placeni ceny díla objednatelem ve výši a terminech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řIdí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedeni díla ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou
nebo na základě ni. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči
objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do
konce roku 2031) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit
osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle
předcházejíci věty začíná běžet od 1. ledna nás|edujÍcÍho kalendářního roku po ukončeni realizace
díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobenI při provádění
finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje
do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejíci s realizací díla
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu, příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedeni kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
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12,3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očIslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádři k návrhu dodatku strany druhé do
5 dnů ode dne doručeni. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je dotčená
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.5, Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právni nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovnici objednatele zajišt'ujÍcÍ výstavbu, pracovnici státního dohledu, kontrolnIch
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení
bezpečného stavu a provozu technických zařízenI a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na
pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy použije jen zařIzenI
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomi a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy
smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí přIslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašujI, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých
údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16, Případné rozpory, vzniklé při projednáváni a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodováni případných sporů mezi
sľn|uvnÍmi stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
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zavazuji, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosaženi
hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet díla
Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací
Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Pcherách V předboji

dne dne

Datum: 2021.06.30
09:25:26 +02'00'

Zhotovitel : PRAGOTRADE spol. s r,o.

jednatel společnosti

Pav a Digitálně podepsal
Pavla příšovská

Příšovská =::'::"'

Objednatel: Obec předboj
Pavla Příšovská
starostka obce
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, , m u ' ' " "" F TIT" ·"r"'—Kód objektu: Název objektu: jKSO: Cenová úroveň:
SO-Dl mš předboj - přístavba 2020/ll
Kód stavby: Název stavby: ŠKP: Účelová M.j:

obec předboj Hlavní č.p. 18 250 72
Projektant: Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: Zakázkové čís.:
Zpracovatel: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
"Základni rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Dodávka celkem 3 397 525 Ztížené výrobni podmínky % O
Montáž celkem 3 202 475 Oborová přirážka °/, O

Z HSV celkem 2 326 678 Přesun stavebních kapacit % O
R PSV celkem 3 067 436 Mimostaveništni doprava % O
N Instalace 839 010 Zařízení staveniště % O
: Montáže 366 876 Provoz investora % O
ZRN celkem 6_600 000 Kompletační činnost % O
I: projektové práce " " " O Ostatní VRN °/, O
11: Technologie O Rezerva °/, O
VIl: Mobiliář " O °/, O
ZRN+I+ll+Vl1 6 600 000 Ostatní rozpičiové ná'klady (ORN) _ _ _
VRN celkem

. O "
""% O

ORN (:e||((?m " '"" O _ % O
Ť T r f ĹTT mDRN celkem O " Doplň'kové rozpočtové náklady (DRN)

m

Náklady celkem 6 600 000 °/, O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
hanuš Jméno: Jméno:
Datum: lll,21 Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Digitálně podepsalPavla
P,vla Příšovská

p""" " Datum: 2021.06.28risovska ,0,46:48 +02'00'

' """""' " ""21,0 % činí: 6 600 000 KČ
DPH 21,0 % činí : 1 386 000 KČ
Základ pro DPH 15,0 % činí: O KČ
DPH 15,0 % činí : O KČ
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 7 986 000 Kč

Poznámky:



Stavba : - obec předboj Hlavnlč.p. 18 250 72
objekt .' SO-Dl - mš předboj - přístavba

Cenová úroveň .' 2020/7/

Datum zpracováni ,' 3. 2021

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl Název oddílu l řemeslného obom CENA BEZ DPH
Celkem

1 Zetnní práce 94 814 343 666 438 481
2 Základy a zvláštní zakládání 397 813 171 202 569 015

62 Úpravy povrchů vnější 120 470 247 690 368 161

63 Podlahy 232 533 429 592 662 125
64 Osazování výplní otvorů 17 038 4 041 21 079

8 Potrubí 25 120 41 253 66 373
9 Ostatní konstrukce a práce 93 296 57 310 150 606

94 Lešení a stavební výtahy 13 652 35 148 48 800
96 Bouráni konstrukcí 15 1 426 1 441
99 Přesun hmot 154 443 597

,, HSV CELKEM 994 906 1 331 772 2 326 678
- th' " t

tS ·· ' " Hlt

PSV:
711 Izolace proti vodě 72 691 89 974 162 665
713 Izolace tepelné 226 560 208 485 435 045
714 Izolace akustické a protiotřesové 62 800 11 386 74 186
761 Konstrukce sklobetonové 7 530 1 679 9 210
762 Konstrukce tesařské 274 861 298 670 573 531
763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové 424 796 482 438 907 235

, 764 Konstrukce klempířské 34 531 78 799 113 330
766 Konstrukce truhlářské 220 961 21 237 242 198
771 Podlahy z dlaždic 1'/ '/38 18 402 36 140
776 Podlahy povlakové 162 130 63 733 225 863
781 Obklady 98 386 54 662 153 048
784 Malby 64 289 70 699 134 988

PSV CELKEM 6,6,7w2,7,4 1 400 163 3 067 436

—

720 Zdravotně technické instalace 223 289 96 941 320 230
' 730 Ústřední vytápění 247 526 271 254 518 780
=N,S,T,A,L,A,C,EwC,E,L,K,E,M 4,7,0w8,1,5 3,68=1.9,5_ 8,3,9=0,1,0,

M21 Montáže silnoproud ' 187 746 )2 598 260 344
M22 Montáže slaboproud 17 983 19 308 37 291
M24 Montáže vzduchotechniky 57 944 8 589 66 532
M36 Montáže tněňcích a regulačních zařízeni 858 1 851 2 709

,,,,,,,,,.,,,,, 2,6,4w5,3,1 1,0,2j3,45 3,6,6w8,7,6

Základní rozpočtoyé.nák|ady stavebního objektu celkem 3 397 525 3 202 475 6 600 000



Stavba : - obec předboj Hlavní č.p. 18 250 72
objekt: SO-Dl - mš předboj- přístavba

Cenová úroveň : 2020///

Datum zpracováni : 3.2021

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. O
, čís. Kód položky Název položky M.J. Množství ii Dodávka Montáž Cenová soustava
_ po]. jednotková celková jednotková celková

ĺ. Z. 3. 4. š. El 7. 8. Ĺlj.

HSV:
oddíl 1 Zemní práce: |1

1 C-121101053-0 SEJMUTI ORNICE -50M3 S VOD PREM -250M M3 60j' 1,0 60,0 218,1 13 088,4 CS RONET 2020 02 '
2 C-181301104-0 ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 25CM M2 240,00ý 0,4 100,8 54,9 13 168,8 CS RONET 2020 02

množství = 60/0,25
3 C-171201201-0 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU M3 60j 1,3 80,4 97,4 5 841,0 CS RONET 2020 02
4 C-132211000-0 RUCNI HLOUBENI RYH HORNINA TR 3 lzákladové pasyl M3 24,168 1,5 36,5 606,4 14 655,7 CS RONET2020 02 :

množství = (17,93+11,28)*2*1,0*0,3"(17,33+4,81)*0,3*1,0
5 C-132211009-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 RUCN1 l M3 l 6,117j 1,9j 11,8j 37,9) 231,7jcs RONET 2020 02 ;

množství = 24,468*0,25 1
6 C-131201101-0 HLOUBENI JAM TR 3 NEZAP DO 100M3 lzářéz " jáma l l m3 l 194,208j 1,O| 194,2j 228,5j 44 384,3jcs ronet 2020 02 l

, množství = (17,93+2,3)*2*(1,5+0,9)*2 {
7 C-131201109-0 PR[PL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 NEZAP l M3 l 48,552j 1,9j 93,7j 37,9j 1 838,7jcs RONET 2020 02

množství = 194,208*0,25
8 C-181101002-0 ÚPRAVA PLANE VYROV -500M2 H 1-4 ZHUT l M2 l 202,25[ 0,7! 135,5j 17,7j 3 587,9jcs RONET 2020 02

množství = 17,93*11,28
9 C-174101101-0 ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU l M3 l 40,450[ 485,7) 19 645,0j 159,2) 6 440,9jcs RONET 2020 02

množství = 17,93*11,28*0,2
10 H-58344155-1 STERKODRTE 0-22MM B l T l 68,765ý 278,8j 19 173,7j 12,7j 874,0jcs RONET 2020 02

množství = 40,45*1,7
11 C-174101101-0 ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU ] M3 l 4,382j 485,7j 2 128,2j 159,2j 697,8]CS RONET 2020 02

množství = (17,93"11,28)*2*0,5*0,15
12 C-167101102-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3 M3 194,208j 0,4 81,6 36,8 7 146,9 CS RONET 2020 02
13 H-15614030-1 PASKA ZEMNICI POZINK HROMOSVOD 30X4MM M 80,6 104,7 8 432,2 41,8 3 363,4 es RONET 2020 02

množství = 17,93+11,28+17,93"11,28+17,33+4,81
14 C-162701105-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 l M3 l 203,388ř 0,5) 101,7j 213,7 43 462,0jcs RONET 2020 02

množství = 194,208"9,18
15 C-171201201-0 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU M3 203,388 1,3 272,5 97,4 19 799,8 es RONET 2020 02
16 C-171201203-0 SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN M3 203,388 1,0 203,4 536,3 109 072,9 es RONET 2020 02
17 C-132211000-0 RUCNI HLOUBENI RYH HORNINA TR 3 lvnitřni přípojky sítí l m3 19,560 0,4 8,2 606,4 11 861,4 cs ronet 2020 02

množství = 34,5*0,6*0,8"4*2,5*0,6*0,5
18 C-132211009-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 RUCNI l M3 l 3,675j 1,9j 7,1j 37,9! 139,2jcs RONET 2020 02

množství = 14,7*0,25
19 C-175101101-0 OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY M3 14,7 544,3 8 000,8 401,0 5 894,3 CS RONET 2020 02
20 C-175101109-0 PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI M3 14,7 0,4 6,2 191,4 2 813,7 CS RONET 2020 02
21 C-133201100-0 HLOUBENI SACHET TR 3 DO 10M3 lzáklad pro TČl M3 1,283 1,3 1,6 841,9 1 079,7 CS RONET 2020 02

množství = 1,0*0,95*1,35
22 C-133201109-0 PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN ŠACHTY TR 3 l M3 l 0,641Ĺ 0,5j 0,3j 37,9j 24,3jcs RONET 2020 02

množství = 1,282*0,5
23 C-113107011-0 ODSTR PODKLADU 50M2 KAM TEZ TL 10CM lterasa l l M2 l 46,00] 1,O| 46,0j 20,4! 937,5jcs RONET 2020 02

množství = 4,6*10,0
24 C-113107022-0 ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 20CM lterasa l M2 46j 1,3 58,0 50,0 2 300,0 CS RONET 2020 02
25 C-113106143-0 ROZ DLAZ PESl ZAMKOVE K POUZIT1 lterasa l M2 46,00 1,1 50,1 83,3 3 833,2 CS RONET 2020 02 ,

množství = 4,6*10,0 I
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26 C-113202111-0 VYTRHAN1 OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ /terasa/ l M l 19,2j 0,4j 8,1j 48,1! 923,5jcs RONET 2020 02
množství = 4,6+10,0+4,6

27 C-132201201-0 HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3 ZTI [ M3 l 30,880Š 0.7j 20,7] 337,4j 10 420,2jcs RONET 2020 02
množství = 1,0*25*0,8+0,8*17*0,8

28 C-132201209-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200C/ZTl/ l M3 l 7,720j 1,O| 7,7] 37,9j 292,4]CS RONET 2020 02
množství = 30,88*0,25

29 C-175101101-0 OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY /ZTl/ M3 31,12 711,7 22 149,4 401,0 12 478,2 es RONET 2020 02
30 H-58337131-1 STERKOPISEK 0-16MM BI /ZT1 l M3 31,12 298,9 9 302,7 12,7 395,5 es RONET 2020 02
31 H-70921222-1 PASY VYSTRAZNE DO VYKOPU POLYNET 22CM /ZT]/ M 42 104,7 4 396,1 62,4 2 619,5 CS RONET 2020 02

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM ! 94 814,1 343 666,5
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:

32 C-274313611-0 BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C16/20 M3 24,168 2 143,6, 51 806,3 ' 1 402,6 33 897,3 CS RONET 2020 02
množství = (17,93"11,28)*2*1,0*0,3+(17,33"4,81)*0,3*1,0

33 C-273321511-0 BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30 I M3 l 30,338t 2 344,6j 71 129,0j 1 237,6: 37 545,1jcs RONET 2020 02
množství = 17,93"11,28"0,15

34 C-273351315-0 BEDNENI STEN ZAKL DESEK Z PRKEN ZRlZ l M2 l 20,45É 298,1) 6 095,1j 317,6j 6 494,8jcs RONET 2020 02
množství = (17,93+11,28)*2*0,35

35 C-273351316-0 BEDNENI STEN ZAKL DESEK Z PRKEN ODSTR M2 20,45j 12,6 256,9 86,6 1 771,6 CS RONET 2020 02
36 C-273361921-0 VYZTUž ZAKL DESEK SVAROV SITE T 1,942 25 125,3 48 783,4 4 126,1 8 011,2 CS RONET 2020 02

množství = 17,93*11,28*2*0,0048
37 C-222000001-0 D+M CHRANICKY 80MM KS 6 101,3 607,9 130,4 782,2
38 C-22200002-0 D+M CHRANICKY ON 150MM KS

2Ĺ
115,6 231,1 169,1 338,3

množství = 1+1
39 C-222000003-0 D+M CHRANICKY 200MM KS 2 175,8 351,7 188,1 376,2
40 C-270354012-0 BED ZAKL PROSTUPU 0,01m2 L 0,50 ZRIZ KS 6 10,9 65,3 161,7 970,3 CS RONET 2020 02
41 C-270354912-0 BED ZAKL PROSTUPU 0,01m2 L 0,50 ODSTR KS 6 10,1 60,3 86,6 519,8 es RONET 2020 02
42 C-274385313-0 ZAKL PASY ZTRAC BED TL 30CM B C20/25 M2 102,70 2 126,8 218 426,5 783,8 80 495,2 es RONET 2020 02

množství = (17,93+11,28+17,33+4,81)*2*0,5*2
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM . 397 813,3 ' 171 201,9

oddíl 62 Úpravy povrchů vnější: l '
43 C-620601111-0 MTZ ZATEPL VNE PODHL POLYST TL -8CM lstěna SIl M2 162,3ý 1,3 204,6 578,4 93 910,7 es RONET 2020 02

množství = 3,28*(18,09"11,44)*2-(1,7"1,4"7"1,7*2,2"2+1,2*2,2+1,7*0,8*3"0,6*0,8)
44 H-28375905-1 DESKY POLYST EPS 70 F BILE TL 5CM l M2 l 178,62] 111,5j 19 921,3j 18,7: 3 331,2jcs RONET 2020 02

množství = 162,38*1,1
45 C-620602543-0 ZATEPL FASAD OMITKA MINERAL ZRN 2,0MM lstěna SIl M2 162,38] 437,9 71 111,1 759,0 123 252,9 es RONET 2020 02
46 C-622481119-0 POTAZ VNĚ STEN PERLINKA ZATMEL+PRICH lstěna SIl M2 162,38 ĺ 180,0 29 233,3 ' 167,5 27 195,4 es RONET 2020 02

62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM l 120 470,2 i 247 690,3
oddíl 63 Podlahy: í ,

47 C-632661135-0 STROJNE HLAZENY BETON TL 50MM l P 01 skladba podlah l M2 182,70 ! 1 272,8 232 533,3 2 351,4 429 591,7 CS RONET 2020 02
množství = 158+24,7

63 PODLAHY CELKEM l 232 533,3 429 591,7
oddíl 64 Osazování výplní otvorů: '

48 C-642942111-0 OSAZ OVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 KS 9 , 10,1 90,5 339,9 3 059,3 es RONET 2020 02
množství = 2+2+1+1+1+2

49 H-55333341-1 ZARUBEN OCEL SADRK CGHS 150/700 KS 2 1 549,1 3 098,2 99,0 198,0 es RONET 2020 02
50 H-55333322-1 ZARUBEN OCEL SADRK CGHS 100/800 KS 3! 1 758,4, 5 275,2: 107,3 321,8 CS RONET 2020 02

množství = 2+1
51 H-55334112-1 ZARÚB OČ POZAR EI,EW 15 ZH 160/800 l KS l 4j 2 143,6j 8 574,4j 115,5j 462,0jcs RONET 2020 02

množství = 2+1+1
T64 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM í 17 038,2{ 4 041,1

oddíl 8 Potrubí: f l
52 C-8965544412-0 DESTOVA KANALIZACE KPL 1 l 25 120,2 25 120,2[ 41 252,7 41 252,7
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8 POTRUBÍ CELKEM ! 25120,2 41 252,7 !
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: ŕ l

53 C-959791113-0 TRUB DRENAZ ODSAV RADON FLEXI D 100MM M 101,2i! 105,5 10 677,7 176.6| 17 869.6 CS RONET 2020 02 ,
množství = 17,93*5+2.89"4 ĺ

54 C-959991310-0 MTZVENTIL HLAVICE PRO ODVOD RADONU KS 3j 716,8 2 150,3 184,0 551.9 es RONET 2020 02 j
55 C-9036600001-0 D+M ZEMNICIHO PASKU FeZN 30X4 M 24,;' 288,9 6 933,1 62,5 1 501,0

56 C-954881111-0 D"M SVETLOVODU l v původní budově vC. montážních a demontážních KS 7j 10 466,7 73 267,2 2 640.1 18 480.9 rprací +přistavba l ,,, l
mncžství = 4+3

57 C-952901111-0 VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M l M2 l 212,20j 1,3) 267,4j 89,1' 18 907,0jcs RONET 2020 02
množství = 1 87,2"25

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 93 295,6 i 57 310,5
loddíl 94 Lešení a stavební výtahy: i

58 C-941955002-0 LESENI LEH PRAC POMOC H PODLAHY 1,9M M2 212,2! 38,2 8 101,8 52,2: 11 083,2 CS RONET 2020 02 l
59 C-941941031-0 MTZ LESENI LEH RAD PRIME S IM H 10M M2 195,17t 27,3 5 328,2 57,8 11 271,1 es RONET 2020 02 )

množství = (17.93+11,2)*2*3,35 h
6D C-941941191-0 PRIPLZK MESIC POUž LESENI K POL1031 l M2 l 585,51! 0,2j 140,5j 1,1, 620,6]CS RONET 2020 02

množství = 195.17*3 Ĺ
61 C-941941831-0 DMTZLESENIL RAD PRIMES1M H10M M2 195,17" 0,4 82,0 62,4! 12 172,8 CS RONET 2020 02 l

94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM 13 652,5 35 147,7 '

oddíl 96 Bourání konstrukcí:

62 C-968082356-0 ODSTR RAMU OKEN PLAST ZDVOJENYCH 4M2 lpůvodni stavba M2 8.3?Í 1,O| 8.3 413,5 386.9 es RONET 2020 021700x1400, napojeni přistavby"1700x2200 l
m nožství = 1 ,7 "1 ,4"4+1 ,7*2.2 l

63 C-968081113-0 VYVESENI KRIDEL OKEN PLAST 1,5M2- lpůvodni stavba napojeni n' KS e, 1.1 6,5 173,3 1 039,6 es RONET 2020 02 )přístavbu l
množství = 2"4+2*'2

n96 BOURANÍ KONSTRUKCI CELKEM i 14,9 l 1 426,5
oddíl 99 Přesun hmot: ' l l l

64 C-998011001-0 PRESUN HMOT BUDOVY ZE DREVA VYSKY -6M l T 167.106 0,9' 153,7 2,7 442,8 es RONET 2020 02 í
množství = 0,009+1,618+3,049+0,144+2.423+159,863 '

99 PŘESUN HMOT CELKEM ! ŕ 153,7j 442,8j

j Poř. i , CENA !
l čís. Kód položky Název položky M.J. ' Množství I Dodávka Montáž Cenová soustava

pol. ' jednotková celková jednotková celková i
" 1. Z. 4. ' Éi. ĺ! Cl 7. ' éš. él 'ô. l

PSV: . : l
Š i 1oddil 711 Izolace prott vode: ĺ

65 C-711111001-0 NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR 2x lskladba podlah l M2 ! 413.9C', 1,1j 451,2j 67,(3, 27 967,2 CS RONET 2020 02 l
množství = 1 8.09*11.44*2

66 H-11163132-1 LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg lpodlaha l i T O 083j 42 230,1 3 495,8j 206,8 17.1jcs RONET 2020 02 t
množství = 413.9*0.0002

67 C-711141559-0 PRITAVENI 1ZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY l podlaha l M2 i 413,£'" 1,3 521.5j 133,7: 55 321,9 CS RONET 2020 02 i
68 H-62852276-1 PASY MODIF l podlahal M2 ! 475,9C,. 143,2j 68 156,3! 13,5j 6 440,1 CS RONET2020 02 l

množství = 413,9*1,15 l
69 C-998711101-0 IZOL VODA PRESUN HMOTVYSKA-6M T , 2.205] 30,1' 66,5) 103,1' 227,4 es RONET 2020 02 i

711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM , '! 72 691,2j 89 973,6 l
oddíl 713 Izolace tepelné: ! l

70 C-713121111-0 OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS M2 i 82,50 1.1 89,9j 132,8 10 958.5 CS RONET 2020 02
množství = 9.8"15.9+14,4"17,7+5,5+16,2"1.5+1.5
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71 H-28375837-1 DESKY POLYST EPS 100 Z BILE TL 12CM podlahal l M2 l 90,75j 18O,O| 16 337,7j 26,5! 2 403,1jcs RONET 2020 02
množství = 82,5*1,1

72 C-713131121-0 OSAZ IZOL TEPEL STEN PRICHYC DRATEM/stěna S1,S2,S3,S4,S5/ M2 281,09j 1,2 328,9 176,6 49 629,3 CS RONET 2020 02

množství = 162,38+16,15+60,6+25,46+16,5
73 H-28376902-1 DESKY POLYST XPS TL 2CM l M2 l 18,151 273,0j 4 954,4j 27,9) 506,2jcs RONET 2020 02

množství = 16,5*1,1
74 C-713131121-0 OSAZ IZOL TEPEL STEN PRICHYC DRATEM /S5/ l M2 l 88,82j 1,1j 96,8] 161,7j 14 363,1jcs RONET 2020 02

množství = 45,25+27,05+16,52
75 H-63151966-1 DESKY IZOL TL 14CM ] M2 j 313,05j 240.3j 75 231,9j 21,4j 6 689,9jcs RONET 2020 02

množství = 284.59*1,1
76 H-63151962-1 DESKY IZOL TL 6CM l M2 l 97,7cj 222.7j 21 761,2j 25,7! 2 514,9jcs RONET 2020 02

množství = 88,82*1,1
77 C-713291222-0 IZOL PAROTES STEN FOLIE l M2 l 203,99[ 110,5) 22 547,0j 60,9) 12 421,0jcs RONET 2020 02

množství = 162,38+16,15+25,46
78 C-713115266-0 NASTR IZOL TEPEL STROPU ROV PENA 12CM /S6/ M2 356,4 1,0 356,4 293,7 104 678,2 CS RONET 2020 02
79 H-23321120-1 IZOL 2SLOZK PUR PENA TVRDA EKO H 200 M3

43,968j
1 540,7 67 741,5 10,4 457,3 es RONET 2020 02

množství = 366,4*0,12
80 H-28321320-1 PAROZABRANA M2 182,7 93,0 16 985,6 17,6 3 210,0 es RONET 2020 02
81 C-998713101-0 IZOL TEPELNA PRESUN HMOTVYSKA -6M T 3,402 37,7 128,2 192,2 654,0 es RONET 2020 02

713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM ' 226 559,6 208 485,3
oddíl 714 Izolace akustické a protiotřesové:

82 C-7148822223-0 ZAVESNY STROPNI OBKLAD 550x550x30 KS 6 ' 10 466,7 62 800,4 1 897,6 11 385,5
714 IZOLACE AKUSTICKÉ A PROTIOTŘESOVÉ CELKEM , 62 800,4 11 385,5

oddíl 761 Konstrukce sklobetonové:
83 C-761611030-0 SKLOBET OKNA VYSKA 4M TVAR CIR c72 M2 2,52 2 980,9 7 511,9 . 647,7 1 632,1 es RONET 2020 02

množství = 1,8*1,4
84 C-998761101-0 SKLOBETÓN KCE PRESUN HMOT VYSKA-6M T O 176 103,0 18,1 269,0 47,3 CS RONET 2020 02

761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ CELKEM ' i 7 530,1 1 679,4
oddíl 762 Konstrukce tesařské:

85 C-762880001-0 ODSTRANENI STAVAJICI PERGOLY KPL 1 1 256,0 1 256,0 7 012,9 7 012,9
DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm lrozebrání původní střechy vč· M2 10,74 1,0 10,7 32,8 351,7 CS RONET 2020 02

86 C-762342811"0 kontralati l

množství = 10,74*1,0
87 C-762342203-0 TESAR LATOVANI STRECH JEDN ROZT -36cm M2 278,21 154,9 43 097.5 72,6 20 198,1 es RONET 2020 02
88 C-762342451-0 TESAR LATOVANI STRECH KONTRALATE M 199,44 138,2 27 554,6 78,5 15 648,1 CS RONET 2020 02
89 H-28321310-1 POJISTNA HYDROIZOLACE M2 278,21 49,1 13 651,8 105,6 29 381,8 es RONET 2020 02
90 H-60188111-1 REZIVO -LATE M3 3,464 5 082,0 17 606,3 537,9 1 863,4

množství = 278,21*4*0,04*0,06*1,1+199,44*0,06*0,04*1,1
91 C-762395000-0 TESAR STRECHY SPOjOVACl PROSTREDKY M3 3,464j 1 306,3 4 524,9 69,7 241,5 CS RONET 2020 02
92 C-7622222211-0 STENOVA KONSTRUKCE Z PROFILU KVH /S1,S2/ M2 178,95 298,1 53 343,2 796,2 142 472,8

množství = 162,8+16,15
93 C-7622222222-0 VNITRNI NOSNA KONSTRUKCE /S3,S4/ l M2 l 86,06? 435,4j 37 472,3j 701,3j 60 353,0j

množství = 60,6+25,46
94 C-762555891-0 D+M SPOJENI MEZI NOVOU A PUVODNI BUDOVOU M2 25,46" 2 997,7 76 320,7 721,1 18 359,0
95 C-998762101-0 KONSTR TESAR PRESUN HMOTVYSKA -6M T 18,069 , 1,3 22,8 154,3 2 787,7 es RONET 2020 02

762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM Ĺ 274 860,7 298 669,9 f

oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: t '
i

96 C-763122321-0 STENY SDK W623 52,5mm 2xGKF 12,5mm /S1,S2/ M2 162,38!ř 523,3 84 980,0 422,4 68 592,6 CS RONET 2020 02
97 H-59154513-1 DESKY SADROVLAK 12,5 M2 178,62j 377,6 67 453,3 422,4 75 451,8 es RONET 2020 02 ,

množství = 162,38*1,1

98 C-763113125-0 PRICKY SDK W115 12,5+12,5 DESKY SADROVLAKNITE ti. M2 60,6' 83,1 5 038,3 497,5 30 148,5 es RONET 2020 02. 12,5mm170mm /S3/
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99 C-763115142-0 PRICKY SDKW121 12,5 GKF1 100mm //S5/ M2 45,25 104,7 4 736,3 518,0j 23 437,7 CS RONET 2020 02 l
100 C-763116113-0 PRICKY SDK W122 12,5+12.5 GKB 125mm /S5/ M2 27,05' 132,3 3 578,7 462,6' 12 512,8 CS RONET 2020 02 I
101 C-763113145-0 PRICKY SDK W115 12,5+12,5 GKFI 200mm /S5/ M2 16,52!1 301,4 4 979,8 485,6 8 022,8 es RONET 2020 02 '
102 C-763732112-0 DREVOST STRECH PRIHRAD VAZNIKY L -IBM /S7/ M 199jL4 ' 0,9 183,5 1 270,6 253 400.5 es RONET 2020 02
103 H-623522215-1 DOD. SBIJENYCH VAZNIKU M 199,44 i 1 272,7 253 833,3 45,1' 8 984.8 l
104 C-998763111-0 KONŠTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -6M T 13,144 Ĺ 1,0 13,1 143.6 1 887,0 es RONET 2020 02 t

W . . , I763 DREVOSTAVBY A KONŠTR. SADROKARTONOVE CELKEM í 424 796,3 482 438,3 1
oddíl 764 Konstrukce klempířské:

.

i l

105 C-764311831.0 DMTZ KLEMP ZASTR HLAD 1000 45S 25M2 lrozebrání původní plechove M2 10,74i 1,1 11,7 191,4 2 055,7 es RONET 2020 02 istřechy l
množství = 10,74*1.0

106 C-764352820-0 DMTZ KLEMP ŽLAB PULKR RS 500 30S lpůvodní střechal M 11 1,3 13,9 154.31 1 697.1 es RONET 2020 02

107 C-764551111-0 D+M VYTVORENI NOVEHO UZLAB1 lv místě napojení nového objektul M 11 554,3 6 097,5 546,2, 6 008,0 l

108 C-764171301-0 KLEMP KRYT Z PROFILOVANEHO PLECHU M2 260 1,0 260,0 211,2 54 914,6 es RONET 2020 02 ]
109 C-764171856-0 KLEMP ŽLAB PODOKAP KRUH RS 250 M 53,74 294,7 15 839,3 184,0 9 887,1 es RONET 2020 02 i
110 C-764171897-0 KLEMP KOTLIK 4HR 200x300x400MM KS 4 ' 555,2 2 220,6 267,3 1 069,2 CS RONET 2020 02
111 C-764174543-0 KLEMP ODPAD TROUBY KRUH D 120 M 16,8 · 491,5 8 257,5 130.4j 2190.1 CS RONET2020 02

množství = 4*4,2
112 C-764171476-0 KLEMP LEM TRUB HLAD D 100MM M2 1,6 514,1 925,4 214,5' 386.1 CS RONET 2020 02 l
113 C-764171476-0 KLEMP LEM TRUB HLAD D 100MM M2 1,5 514,1 771,2 214,5 321,8 es RONET 2020 02 l

5
114 C-998764101-0 KONŠTR KLEMPIR PRESUN HMOTVYSKA-6M T 1,2E 104,7 134,0 210,4 269,3 es RONET 2020 02

764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM 34 531,2 l 78 799,0

oddíl 766 Konstrukce truhlářské:
115 C-766620212-0 MTZ OKEN KOMPL DO DREVA 1KR PL 1,0M2 KS 1 17,6 17,6 478.5: 478,5 CS RONET 2020 02 l
116 H-61140110-1 OKNO PLAST DOS-HL-DIA PL 60x80 PREF 3 SKLO/O04/ KS 1 ' 7 117,4 7 117,4 206.3. 206.3 CS RONET 2020 02 J
117 C-766620223-0 MTZ OKEN KOMPL DO DREVA 2KR PL1,5M2 KS 3 " 15,1 45,2 511,5 1 534,6 es RONET 2020 02 l
118 H-61140175-1 OKNO PLAST DOS-HL-S1A PL 1700X800 3SKLO KS 3 8 457,1 25 371,4 231,0 693.0 es RONET 2020 02 i
119 C-766620126-0 MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA2KR PL 3,0M2 KS g l 13,4 120,6 610,5 5 494,8 es RONET 2020 02 !

množství = 6+2+1
120 H-61140260-1 OKNO PLAST DOS-HL-KS1L 1700X1400 3SKLO OZN 003 KS 6[ 10 550,5 63 302,8 ' 247,5. 1 485,1 CS RONET2020 02
121 C-766620127-0 MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA 2KR PL 3,0M2- KS 21 10,9 21,8 , 543.7, 1 087,4 es RONET 2020 02
122 H-6114023256-1 OKNO PLASTOVE PETIKOMOROVE 1700X2200 OZN 005 KS 2: 11 555,3 23 110,6 , 231.0 462,0

S
123 0-76664-0 TRUHL DVERE DREVENE VNEjSI /1200X2200 OZN DOllS PO 15 MINI KS 23 445,5 23 445,5 4 785,2; 4 785,2 es RONET 2020 02 l

í
124 C-766620001-0 D+M PROTIPOZARNI DVERE 1700X2200 OZN 008 Is PO 15MIN l KS ľ É 12 560,1 12 560.1 788,7 788,7
125 C-766661112-0 MTZ DVERE OČ ZAR 1KR S 0,8M KS 5 t 10,1 50,3 . 269,0 1 344,8 CS RONET 2020 02 f

množství = 2+1+2
126 H-61160002-1 DVERE VNIT FOLIE PLNE 80x197 NORMA /OZN D02,D04/ l KS j 3ý 7 201,1. 21 603,41 123,8: 371,3]CS RONET 2020 02

množství = 2+1
127 H-61160001-1 DVERE VNIT FOLIE PLNE 70x197 NORMN OZN D07/ KS 2] 6 615,0 13 230,0: 132.0 264,0 es RONET 2020 02 j
128 C-766661413-0 MTZ DVERE OC ZAR POZAR 1KR 0,8 KS 4 12,6, 50.2 419,1' 1 676,5 CS RONET 2020 02 l

množství = 2+1+1 i
129 H-61165158-1 DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA 80x197 B KS 4[ 7 728,6 30 914,6! 141,1 564,3 es RONET 2020 02 j

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM 220 961,3j 21 236,5

oddíl 771 Podlahy z dlaždic: é l
130 C-771411014-0 LEP+SPAR SOKL POROV ROV 200x100 V 100 M 6,3j 272,1, 1 714,5Š 463,7i 2 921,1 es RONET 2020 02
131 C-771571451-0 LEPEN1+SPAR PODLAH KERAM 200x200MM M2 24,7 , 4,9 120,0! 478.5 11 819.4 es RONET 2020 02
132 H-59761545-1 DLAZ KER TL 9MM M2 28,16j 466,4 13133,8Ĺ 21,1 594,7 es RONET2020 02 l

množství = 25.6*1,1 1
133 C-771579796-0 PRIPL PODLAHY KERAM SPARY EPOX HMOTA M2 28,16 93.8j 2 640,8Í 102,3! 2 881,1 es RONET 2020 02
134 C-998771102-0 DLAŽBY PRESUN HMOT VYSKA-12M T 0,69 186,7' 128,81, 269,0 185,6 es RONET 2020 02

771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM 17 738,0j 18 401,9
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oddíl 776 Podlahy povlakové:
135 C-776521100-0 LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY
136 H-28413013-1 PODLAHOVINAVINYL LEP PASY TL 3MM

množství = 57,8"1,1
137 C-776421100-0 LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC

množství = 57,8*0,8
138 H-28341104-1 LISTY PODLAHOVE MPVC 1357 48,5x25MM

množství = 46,2*1,1
139 C-776572100-0 LEPENI PODLAH POVLAK TEXTIL PASY
140 H-6974024Ck1 KOBEREC ZATEZOVY HARMONY

množství = 100,2*1,1
141 C-776995111-0 LEPENI PODLAH PROFIL PLAST S 50MM
142 H-28374201-1 LISTY ROHOVE PUR DEKORATIVNI DV-8811

množství = 76,62*1,1
143 C-998776101-0 PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VÝŠKA -6M

776 PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM
oddíl 781 Obklady:

144 C-781411014-0 LEP A SPAR OBKLAD VNl POROVIN 200x100
145 C-781419701-0 PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA OMEZ PROST
146 C-781419706-0 PRIPL OBKL VNl POROVIN SPARY EPOXID
147 H-59782091-1 OBKLAD POROVA BR HL GL SP 150X150 2

množství = 86*1,1
148 C-998781101-0 OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M
149 C-998781101-0 OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -6M

781 OBKLADY CELKEM
oddíl 784 Malby:

150 C-784452481-0 MALBA 3x 2BAR+STROP MISTV 3,8M
množství = 162,38+16,15+60,6"2"25,46+45,25"2+27,05"2+16,52*2+182,7

784 MALBY CELKEM

M2
M2

l M l
l M l

M2
M2

M
M

T

57,8
63,58

46,2j

50,81

100,2
110,22'

úl
0,64

l
ť

l
86 l
86 l

94,::l

1,154

,

685,53

Ĺ

1,9 111,6 124,6
824,8 52 439,5 37,6

1,5 69,8j 289,6j

273,0j 13 872,3j 10,3!

1,3 126,3 274,7
646,4 71 249,5 29,9

1,0 76,6 105,6
285,5 24 065,0 12,1

186,7 119,5 463,7
162130,2

M2
M2
M2
M2

T
T

M2

j l

457,2 39 318,3 268,1
1,0 86,0 . 62,5
1,9 166,0 i 104,0

620,5 58 696,5 : 174,1

103,0 118,9 706,2
123,0 0,0 856,0

98 385,6

93,8 64 289,0 103,1

! 64 289,0j

7 200,7 CS RONET 2020 02
2 391,9 es RONET 2020 02

13 390,6]CS RONET 2020 02

524,0jcs RONET 2020 02

27 529,0 es RONET 2020 02
3 292,3 es RONET 2020 02

8 091,8 es RONET 2020 02
1 015,6 CS RONET 2020 02

296,8 CS RONET 2020 02
63 732,6

23 060,0 es RONET 2020 02
5 378,4 es RONET 2020 02
8 940,6 es RONET2020 02

16 468,0 CS RONET 2020 02

815,0 es RONET 2020 02
0,0 es RONET 2020 02

54 662,0

70 698,7 CS RONET 2020 02

70 698,7]

'O'.

čís. Kód poloŽky Název položky M.J. Množství Dodávka Montáž Cenová soustava ,
poI. i jednotková celková jednotková celková

1. 2. 3. 4. 5. í l. ÉL , g. 1Ô.
INSTALACE: Ĺ

oddíl 721 Kanalizace vnitřní: !
, 151 C-721174123-0 MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PP ON -150 M . 54,0 j 1,8 95,0 209.6j 11316,2 es RONET2020 02
' množství = 6"11"37

152 H-28610766-1 TRUBKY PVC ODPADNI HRDLOVE 110x2,2MM M 6ŕ 134,0 803,8 46,2 277,2 CS RONET 2020 02
153 H-28610785-1 TRUBKY PVC ODPADNI HRDLOVE 125x2,5MM M 11Ĺ 188,4 2 072,4 47,0 517,3 es RONET 2020 02
154 H-28610795-1 TRUBKY PVC ODPADNI HRDLOVE 150x2,8MM M 37j 273,0 10 099,9 47,9 1 770,5 es RONET 2020 02
155 C-721174122-0 MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PP DN -100 M 17,0É 1,3 21,4 269,0 4 572,3 CS RONET 2020 02

množství = 3+5+1+8
156 H-28614303-1 TRUBKY PP-R D 32x2,9 l M l 3,3j 41,6j 137,4] 19,0j 62,6[CS RONET 2020 02

množství = 3*1,1
157 H-28614305-1 TRUBKY PP-R D 50x4,6 l M l 5.5j 108,0j 594,1j 20,6j 113,5]CS RONET 2020 02

množství = 5*1,1
158 H-28614307-1 TRUBKY PP-R D 75x6,8 M 1,1É 257,9 283,7 23,1 25,4 CS RONET 2020 02
159 H-28614308-1 TRUBKY PP-R S5 D110x8,2 M 8,8j : 594,5 5 231,7 24,8 217,8 CS RONET 2020 02
160 0-72127-0 HLAVICE VENTILACNI KS 1j ; 2 813,5 2 813,5 103,1 103,1 CS RONET 2020 02
161 C-721211205-0 VPUST PODLAH KAM KYSVZD CN 13 ON 100 KS 1| , 1 323,0 1 323,0 198,8 198,8 CS RONET 2020 02
162 C-7216600C101-0 KONDENZACNI SIFON HL 136N KS 1Ľ 93,8 93,8 131,2 131,2
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163 C-721290111-0 ZKOUŠKA TESN KANAL VODOU DO ON 125
164 C-998721101-0 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M

721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM

oddíl 722 Vodovod vnitřní:
165 C-722176254-0 MTZ VOD ROZV PLAST LEPENIM D 32
166 H-286330001-1 POTRUBI PE 40X4MM

množství = 40*1,1
167 C-722176251-0 MTZVOD ROZV PLAST LEPENIM D 15
168 H-286551111-1 POTRUBI PPR 20X2,8MM

množství = 33*1,1
169 C-722176252-0 MTZ VOD ROZV PLAST LEPENIM D 20
170 H-286550003-1 POTRUBI PPR 25X4,4MM

množství = 5*1,1
171 C-722176253-0 MTZ VOD ROZV PLAST LEPENIM D 25
172 H-286550005-0 POTRUBI PPR 32X4,4MM
173 C-722176254-0 MTZ VOD ROZV PLAST LEPENIM D 32
174 H-286590003-0 POTRUBI PPR 40X5,5MM

množství = 2*1,1
175 0-72218-0 OCHRANA POTRUBI lprůměr 20-40 mml

množství = 33+5+46+2
176 C-722230101-0 VENTIL PRUCHOZI PRIMY KE 83 T DN 15
177 C-722230103-0 VENTIL PRUCHOZI PRIMY KE 83 T DN 25
178 C-722230104-0 VENTIL PRUCHOZI PRIMY KE 83 T ON 32
179 C-722231023-0 VENTIL PRUCHOZI PRIMY KE 125 T ON 25 Is vypouštěním l
180 C-722231061-0 VENTIL ZPETNY VE 3030 ON 15
181 C-722231063-0 VENTIL ZPETNYVE 3030 ON 25
182 C-722441111-0 TERMOSTATICKY SMESOVACI VENTIL TROJCESTNY
183 C-722441112-0 DTTO ,VYSTUPNI TEPLOTA 45 ST CELSIA
184 C-722231164-0 VENTIL POJIST PRUZ PlO 137-606 ON 32
185 H-28656533-1 PPR T-KUS S VYPOUSTECIM VENTILEM 32/20
186 H-55128136-1 TEPLOMER PRILOZNY
187 H-38841512-1 MANOMETR
188 H-48466413-1 NADOBA EXPANZN] OBJEM 8L
189 H-42610612-1 ELEKTRONICKE ČERPADLO OBEH
190 H-42510112-1 SOUPR VODOMER 1"-1"
191 C-722290215-0 TLAK ZKOUSKA POTR PRIRUB/HRDL DN 100
192 C-998722101-0 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M

722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM

oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI:
193 0-72521-0 UMYVADLO KERAMICKE DETSKE
194 0-72511-0 KLOZET ZAVESNY
195 0-72511121-0 KLOZET DETSKY
196 0-72511-12 KLOZET [NVALIDN1
197 C-725660001-0 MONTAZNI MODUL l pro zavěsné WCl
198 H-64271122-1 VYLEVKA BILA VNEJ SV1 ODPAD P 701B 1
199 C-725460001-0 ZAVESNY MODUL PRO VYLEVKU
200 0-72582-0 BATERIE UMYVADLOVA-STOjANKOVA
201 C-725829201-0 MTZ BATERIE VYLEVKOVA NASTEN CHROM
202 0-72584-0 BATERIE SPRCHOVA
203 0-72524-0 SPRCHOVY KOUT+MISA
204 C-725869101-0 MTZ UZAVERKA ZAPACH -D 40 UMYVADLO
205 C-725249101-0 SPRCHOVA KABINA
206 0-72584-0 BATERIE SPRCHOVA

M
T ,,,:: j

,, I
44,0

,::i
5,:j

'6j
46j ;

2í ,
l ·

2,2E

86,0j

2
q

1
1
1
2
1
1
1 '

1
3
2
1
1 '
1

25 '
0,4181

6
1
6
1
7
1
1
6
1
7
l
6
1
1

2,1 112,9 62,5
104,7 80,1 463,7

23 762,6 !

M
M

M
M

M
M

M
M
M
M

l M l
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
M
T

ŠOUB
ŠOUB
ŠOUB
ŠOUB
ŠOUB

KS
KS

SOUB
KS

ŠOUB
ŠOUB

KS
šOUB
ŠOUB

2,2 87,2 177,41
34,8 1 532,5 21,5

2,6 85,8 264,8
22,7 823,7 23,1

4,4 21,8 275,6
33,2 182,8 24,8

5,1 235,1 296,2
41,6 1 914,5 26,4

2,2 4,4 177,4
65,4 143,9 28,9

63,1j 5 43O,O| 105,6

575,8 1 151,6 73,9
904,3 2 713,0 76,5

1 339,7 1 339,7 76,5
1 323,0 1 323,0 105,6
1 004,8 1 004,8 117,2
1 205,8 2 411,5 117,2
3 768,0 3 768,0 264,8

18,4 18,4 130,4
1 323,0 1 323,0 269,0

118,1 118,1 268,1
268,0 803,9 99,8
485,7 971,3 165,0

13 062,5 13 062.5 1 526,3
10 466,7 10 466,7 796,2

4 186,7 4 186,7 1 262,3
1,0 25,0 71,7,

192,6 80,5 611.4Ĺ
55 229,4 ,

3 768,0 22 608,2 478,5
4 354,2 4 354,2 511,5
3 868,5 23 211,1 486,0
5 107,8 5 107,8 585,8
4 689,1 32 823,7 519,8
6 363,8 6 363,8 610,5
7 954,7 7 954,7 480,2
1 046,7 6 280,0 192,2
1 004,8 1 004,8 292,1
1 138,8 7 971,5 372,9

12 560,1 12 560,1 2 846,4
55,2 331,1 70,6

12 560,1 12 560,1 2 805,1
1 138,8 1 138,8 372,9

3 377,2 CS RONET 2020 02
354,7 es RONET 2020 02

23 037,9

7 095.2 CS RONET 2020 02
943,8

8 739,7 es RONET 2020 02
838,5

1 377,8 CS RONET 2020 02
136,1

13 624,7 es RONET 2020 02
1 214,4

354,8 CS RONET 2020 02
63,5

9 082,5jcs RONET 2020 02

147,8 es RONET 2020 02
229,4 es RONET 20Z0 02

76,5 es RONET 2020 02
105,6 es RONET 2020 02
117,2 es RONET 2020 02
234,3 es RONET 2020 02
264,8
130,4
269.0 CS RONET 2020 02
268.1 es RONET 2020 02
299,5 es RONET 2020 02
330,0 es RONET 2020 02

1 526,3 es RONET 2020 02
796,2 es RONET 2020 02

1 262,3 es RONET 2020 02
1 792,5 es RONET 2020 02

255,6 es RONET 2020 02
51 576,6

2 871,1 es RONET 2020 02
511,5 es RONET 2020 02

2 915,7
585,8

3 638,5
610,5 es RONET 2020 02
480,2

1 153,4 es RONET 2020 02
292,1 es RONET 2020 02

2 610,4 CS RONET 2020 02
2 846,4 CS RONET 2020 02

423,7 CS RONET 2020 02
2 805,1 es RONET 2020 02

372,9 CS RONET 2020 02
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207 C-998725101-0 ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT VYSKA -6M T 0,263ř 104,7 27,5 796,2' 209,4 es RONET 2020 02
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM j 144 297,2 l 22 326,7

l I

oddíl 730 Ústřední vytápění:
' " 208 C-7300000001-0 Komplet tepelné čerpadlo vzduch voda KPL 1Ĺ 29 306,9 29 306,9 8 250,4| 8 250,4

, 209 H-42260773-1 FILTR VYPOUST D71-117-616 P2 DN 20 KS 1 180,0 180,0 268,1 268,1 es RONET 2020 02 i
i 210 C-730000002_0 Hydráulické propojení tepelného čerpadla v tepelně izolačních ocranných

trubkách KPL 1 8 373,4 8 373,4 7 012,9 7 012,9
211 C-7300000003-0 Odvod kondenzátu do svodu dešťové vody kpl 1 12 560,1 12 560,1 4 620,2 4 620,2
212 C-7300000004-0 Ekvitermní regulace KPL 1 1 306,3 1 306,3 6 600,3 6 600,3
213 C-7300000005-0 Propojení regulace odbornou firmou včetně prodrátování KPL 1 2 009,6 2 009,6 12 375,6 12 375,6 }
214 C-7300000006-0 Vypouštěcí kohout ON 15 KS 4 146,5 586,1 269,0 1 075,8
215 c-730000007-0 Kulový kohout DN 20 KS 2 3 943,9 7 887,7 339,9 679,8 'l
216 C-730000008-0 Rohový teploměr KS 2 276,3 552,6 293,7 587,4
217 C-724231129-0 MTZ TLAKOMERU/MANOMETRU ŠOUB 1 10,1 10,1 185,6 185,6 es RONET 2020 02 i
218 H-38841512-1 MANOMETR 03312 AZ 100MM 1/2" SPODNI KS 1¢ 1 038,3 1 038,3 37,1 37,1 es RONET 2020 02 '
219 C-722223113-0 AUTOMATICKY VENTIL PRIVZDUS/ODVZDUS T 1070 ON 10 KS 2; 1 800,3 3 600,6 372,1 744,2 CS RONET 2020 02 '
220 C-730551111-0 Z kouSky nastavení regulačních prvků, zaškolení obsluhy kpl 1 l 12,6 12,6 8 250,4 8 250,4 ,

221 C-730665551_0 ZPROVOZNENI ZDROJE TEPLA A PROPJENI REGULACE SERVISN1 KPL 1 16,8 16,8 8 250,4 8 250,4 )FIRMOU
222 C-730212121-0 ZEDNICKE PRIPOMOCE KPL 1 I 1 256,0 1 256,0 7 012,9 7 012,9 !
223 C-730991452-0 TOPNE ZKOUŠKY A ZAREGULOVANI OTOPNE SOUPRAVY KPL 1 15,1 15,1 8 250,4 8 250,4 I
224 C- 7302565410-0 OSTATNI KPL 1 í 125,6 125,6 4 125,2 4 125,2

qĽ730 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ CELKEM , 68 837,6 78 326,9 i
g

Ĺ ioddíl 733 Rozvody ÚT: l
225 C-733224204-0 KOTELNA POTRUBI MED D 22/1MM M 9 i 576,9 5 192,4 377,9. 3 400,8 CS RONET 2020 02
226 C-73200001-0 Izolace potrubí tepelné tl.20mm M 9 j 104,7 942,0 70,6 635,6
227 H-28616052-1 SYSTEMOVA DESKA VARIONOVA M2 180 i 355,9 64 056.6 l 269,0 48 412,8 es RONET 2020 02
228 H-28616001-1 TRUBKY VICEVRST S KOT 20x2,0 M 950 l 71,7 68 096,0 : 102,3 97 194,5 es RONET 2020 02
229 C-634991122-0 OBV DILATACE PASKEM S 5 V 100MM M 200 l 38,2 7 636.0 : 70,5 14 092,0 es RONET 2020 02

733 ROZVODY ÚT CELKEM í 145 923,0 i 163 735,7
oddíl 734 Armatury ÚT: f :

230 C-7340000001-0 Rozdělovač podl. vytápění se skříní KS i i 2 679,5 2 679,5 i 2 887,6 2 887,6
231 H-42586302-1 TERMICKY SERVOPOHONU UNI KS 12 Ť 468.9 5 626,9 i 219,5 2 633,5 es RONET 2020 02
232 C-734431111-0 TERMOSTAT PROSTOR NEA FIT KS 6 I 288,9 1 733,3 342,4 2 054,3 es RONET 2020 02

,,233 C-735889122-0 EL.ROZVADEC PRO REGULACI KS 15 072,1 15 072,1 ; 12 375,6' 12 375,6
234 C-7346666691-0 DOPLNKOVE KONSTRUKCE KG 20 382,7 7 653.2 i 462,0 9 240,4

734 ARMATURY ÚT CELKEM ' 32 765,0 ! l 29 191,5

" Poř. : !1 CENAičis
Kód položky Název položky M J ' Množstv" 'i Dodávka l Montáž Cenová soustava

pol. 'i jednotková l celková jednotková ' celková
1. Z. 3. 4. ! Š. ji 6. 7. 8. l g. 1Ô.

MONTAZNI PRACE: I ,
oddíl M21 Montáže silnoproud: ,

í
235 M-210200005.0 D"MTZ PRISAZENE LED SVITIDLO OPALOVY KRYT PRUMER 285MM KS 6 2 093,4 12 560,1 618,8 3 712,7 CS RONET 2020 02/20,0W
236 M-210200006-0 D+MTZ SVITID PRISAZENE LED , OPALOVY KRYT 25 W KS 6" 2 202,2 13 213,2 676,5 4 059,2 es RONET 2020 02
237 M-210200007-0 D+MTZ SVITID LED 36,0W KS 24 1 507,2 36 173,0 462,0 11 088,5 es RONET 2020 02
238 M-2103200001-0 D+M SVITIDLO NOUZOVE S VLASTNIM ZDROJEM KS 6j 2 679,5 16 076,9 762,3 4 574,0
239 M-210000088-0 D+M SVITIDLO 600X600 KS 14 2 344,6 32 823,7 297,0 4 158,1
240 M-210800117-0 KABEL CYKY 750V 5jx6 M 252 82,7 2 066,8 35,9 897,3 es RONET 2020 02
241 M-210800116-0 KABEL CYKY 750V 5jx2,5 M 20 34,7 693,4 34,7 693,0 es RONET 2020 02
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242 M-210800106-0 KABEL CYKY 750V 3jx2,5 M 150 21,3 3 201,0 27,1 4 071,0 CS RONET 2020 02
243 M-210800105-0 KABEL CYKY 750V 3jx1,5 M 200 13,3 2 650,0 25,8 5 164,0 CS RONET 2020 02
244 M-210800106-0 KABEL CYKY 750V 3OX2,5 M 50 20,2 1 008,0 27,1 1 357,0 es RONET 2020 02
245 M-210800115-0 KABEL CYKY 750V 9jx1,5 M 50 104,1 5 203,0 37,1 1 856,5 es RONET 2020 02
246 M-2130088112-0 UTP cat 5 M 50 161,5 8 073,0 94,9 4 744,0
247 M-21388111-0 UTP cat6 M 50 189,2 9 462,0 112,2 5 610,5
248 M-210800607-0 VODIC CYA NN,VN 10 TRUBKA M 15 189,2 2 838,6 177,4 2 660,7 es RONET 2020 02
249 M-210800605-0 VODIČ CYA NN,VN 4 TRUBKA M 50 195,9 9 797,0 186,5 9 323,0 es RONET 2020 02
250 M-210190004-0 UPLNY KRYT JISTICU KS 1 121,4 121,4 704,6 704,6 es RONET 2020 02
251 M-210111021-0 ZASUVKA CH RANENA VICKEM KS 11 491,5 5 406,7 103,1 1 134,4 CS RONET 2020 02
252 M-210111011-0 ZASUVKA KS 6 501,6 3 009,4 108,9 653,5 es RONET 2020 02
253 M-2103336541-0 POHYBLIVE CIDLO KS 3 527,5 1 582,6 121,3 363,8 {

.254 M-21033336412-0 VYPINAC KS 2 478,1 956,2 128,7 257,4 '
255 M-21033369871-0 VYPINAC SERIOVY KS 1 519,2 519,2 112,2 112,2
256 M-210130302-0 PREPINAC STIDAVY KS 4 531,7 2 126,8 169,1 676,5 es RONET 2020 02
257 M-210140251-0 TLACITKOVY OVLADAC KS 28 523,8 17 467,0 143,6 4 019,7 es RONET 2020 02
258 M-210220321-0 SVORKA NA POTRUBI BERNARD Cu PAS KS 10 71,7 716,8 70,6 706,2 es RONET 2020 02

M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM , 187 745,8 72 597,8

oddíl M22 Montáže slaboproud:
259 M-220260552-0 TRUBKA PVC23 MM M 50 103,8 5 191,5 144,4 7 219,0 es RONET 2020 02 '
260 M-220301423-0 JISTIC B3X25A KS 1. 1 800,3 1 800,3 462,0 462,0 es RONET 2020 02
261 M-2209998612-0 ZASUVKA DATOVA 2XRJ45 KS 2 521,7 1 043,3 178,2 356,4
262 M-220260001-0 KRABICE KO 1 L/41 NA KS 55 71,7 3 942,4 62,2 3 421,6 es RONET 2020 02
263 M-220260043-0 KRABICE KR 168 ODBOCNA KS 20 77,4 1 547,4 67,9 1 358,0 es RONET 2020 02
264 H-35443570-1 SVORKA WAGO KS 80 : 38,4 3 068,0 75,6 6 045,6 es RONET 2020 02
265 M-220830082-0 IMPULZNI RELE KS 4 347,5 1 390,0 111.4 445,5 CS RONET 2020 02

M22 MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM - 17 982,9 19 308,1

oddíl M24 Montáže vzduchotechniky:
266 M-240010058-0 VENTILATOR 50m3 l hod KS 1' : 10 048,1 10 048,1 1 270,6 1 270,6 es RONET 2020 02
267 M-240010059-0 VENTILATOR 80m3/hod KS 1, 12 560,1 12 560,1 ' 1 584,1 1 584,1 es RONET 2020 02
268 M-240010060-0 VENTILATOR 300m3/hod KS l; . 15 072,1 15 072,1 1 773,8 1 773,8 CS RONET 2020 02 .
269 M-240010061-0 VENTILATOR 190m3/m3 KS i; ' 17 584,0 17 584,0 1 897,6 1 897,6 CS RONET 2020 02
270 M-240000089-0 SBERAC KONDENZATU KS 1j ' 2 679,5 2 679,5 2 062,6 2 062,6'

M24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM í 57 943,7 8 588,7

oddíl M36 Montáže měřících a regulačních zařízení: i
271 M-360270322-0 D+M MTZ OVLADAČI RELÉ CS3-1B KS 3j 196,8 590,3 446,4 1 339,1 CS RONET 2020 02
272 M-360440073-0 D+MTZ OVLADACI RELE CS3-4BM KS 268,0 268,0 511,5 511,5 es RONET 2020 02

M36 MONTÁŽE MĚŘÍCÍCH A REGUL. ZAŘÍZENÍ CELKEM 'l 858,3 1 850,6

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 6 600 000
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Allianz @

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY mjmm
pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

pojistitel Allianz pojišťovna, a, s,, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www,allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, infó@a||idr)z.cz

BankovníspojeM:UniCredit Bank Czech Republic, a,s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
Variabilnísymbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
ČÍslo Účtu: 2727/2700, konstantní sytnbol je 3558
lBAN:CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zmocněný pojišťovací zpfos[ředko'/atel smi inkasovat pojistné
p(xjzc na inkasní blok Allianz pojišťovny, a s.

Poiistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnôu sídouvu)

Obchodní
h'm'(n"o PRAGOTRADE SPOL. S R.O.název)

Jméno __ _ "1 Příjmení

==LLLLI l j l I l
l l l i l l l rnTT"r|1"|""|" 'ŕTTT1 " 1 ĺ"6ĺ 1|8|9|6|1|2

==""' [J """R" l : "LLLJ
Adresa sídla (nebo bydliště) V . . . .- .- -

c. popisne c. onentacni

Uhce Maršála Rybalka " """m |3|719 ' l l "' R|7|3|0|8|
MMO (obec, E-m"i1
částobce) , Pchery - "
k'"on G|4|2|0|7|7|8|0|3|7|0|9|0| l
Kontaktní adresa . . . . Ý .

c. popisne č. onentacm

U"ce Maršála Rybalka ___J |3|7|9 ' l l "' 2|7|31018
Místo (obec,
částobce) Pchery .

pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci:vyplňte pauze tehdy, je ii odlišný od pojismíka)

Obchodní
"":('"° PRAGOTRADE SPOL, S R.O.náze ')

Jméno Přijmení

""" '°'"""°""y |||||||||datum narození)

'""O"""*'"""- |||||l|||||| lIlll '
Zapsaný v dxhodním """""
{ejsůiku vedeném

Adresa sídla (nebo bydliště)

""' Maršála Rybalka
Místo
(o"G Pcheryčást obce)

kk'o" +1 4 |2|0|7|7|810|3 |7|0|9|0|
l

_ r

"_1 l l " 1|6|1|81916|'|2
°"" [J """' l l I I" l l

č. popisné č, orientační

|3|7|9_) ' LLJJ "' '|7|3|0|8
E-mail
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8, pojištěľ)íodp0vědnosti

l. Základní pojištěni odpovědnosti
Limit pojisméhů plněni

j5j 0i0|0|0

[Neňěno - sjednáňó"""
_

Spoltjúčasl

|1|0;0|0|0 Kč
Celkové roční příjmy firmy

|Á| oj oj 0Lok
pojištěníodpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)
pojištěné činnosti

Roční příjmy
připadajkľ na tyto Čirtnosti poji$tné

l I i l l :tt l LLLIJk'
pojištěnÍodpovědnosti2 provozníčinnostia pro případ škody způsobené vadou výrOku
pojištěné činňosľi

013 26- PmvQdění staveb, jejich změn a odstraňovánĹ 013 16- Přípravné a dokončovací stavební práce,
specializované stavební ännosti, 014 19- Nakládánl s odpady (vyjma nebezpečných), 014 06- Podnikání voblasti
naldádáni s nebezpečnými odpady, 019 78- Provozovánivodovodů a kanalizaci a úpra'va a rozvod vody Roční přýmy

připaaajtá na tyto činrlo$ti pojistné

r]|uTll" |||||. K'
pojištění odpovědnosti za škodu somezeným rozsahem pojistného kmi(nevýrobnÍčÍnnosti) vrozsahu síanoven&n ddožkou OOP 002 (vyjma škody způsäené vadou yýrobku)
pojišúsné ännQsú (sazbované podle plochy kanceláři)

r' '-'

Plocha kanceláň pojistné

LLLUJJ "' Li i i" m "
pojištěni odpovědnostiz provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou yýrobku)
poj|š(ěné činnosti (sazbované jinak neZ z příjmů)

pojistnáčástka budoyy
tis.
Kč

počet obyvatel pojistné

L

pojistné

základnípojistnéza pojištěn"odpovědno,ti , ,,, , r1|5|0i8|0rólK'
ll. Sleyy
Sleva za pTópojišlěno5t Sleva za spoluúčast Sleva za pojistné Sleva u obrat

l l i l |0 " LL118:0L916]" l |zTšma" l lil |0 K' Po,istné
pojistnézapoj"štěnÍodpovědnostj poslevách " 8

Ill. Přirážky
RozšÍŤení úzernní působnosti Spduúča5t Přirážka

nesjednáňo I l i lij" [""TT"'i"TT1"Koeficient Koeficient

r7% ||:||0 K'
Po]isLňe

poji5tnézapoj'štěnÍodpovědnostivčetně přirážek "18|7;416[4"
lV. Rozšíření pojištění odpovědnosti Limit pojistného plněni Spoluúčast Pojistné

===zpa,osk,tnU(ýchdáwksociálnÍhop0jištěnĹ Ĺ l j1j0|0|ijk' "" l "lli0|0|0 " n""""m jo "

'· ""' '°'"·' '?'-°""o'"P"o"n""P"w"""' i |1;0| o|o l 11ioloj0 " i řI%'
" '"""'°'"""""°'""°"""°""""""""""""" l |i| oj oj O n |1i oj oj O "' 1"T" " i l ' O "
'· ""'""·'°'"·'·'"°""o"n"u'j'""p'm"n'p'p'"""'"W'°"" l |1i010|0 l |1;0I010k' l ) 1""""]jg "'
'· "°"""°'""""'""""=±_, |"5|"q;0|0|0 r"]1"10ia0|0 " ["1""11 ; "n O "
,, D'ea.'3'pp·op:$kMazpůsmnánav'dU"wn'm°"' " l |1|0|0|0 l 1i0|0|0 " !"'""1 Ĺ i O k'

l I j5 |0 |0 : |1;0 0j0 K'
8. """"""°_"š'""\i"";'"'""""""""""""" l" l l,1iolo[ó"k l ' 1ióloló"")" ["""rľ4;9|71l"ij1"
' """"""°"""""""""' _ [:TžT07óTóTa [1Jí%iN "' l [ r'"""; l 10|"'

; l ; l
Pojistnécelkem za pojištěníodpovědnosti [ |9| 274Í jFiP'
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" Rekapitulace pojistného

'. "po'""n"u'ov ' '""""""""""""'"'°"" [ "Ĺ "rm ój "'

2. zdpojištěnÍvěcímovigch ,Ď,.................. .. .................,.......................................... ........K......... l m"" '"Iii" k'

3. za připnjišténí budov a věcí movitých O kč

4. 7ap"poj'gěn'sk'a 4 ŕTTZ , |0 k'

5. za MpojištěnÍe|ek(ron'ky I l i""l"""N ,,
6 zdpřipUjištěn'strgjnĹ}]oĽaňĽef}í . q l j i Í01kč

Z zapojišlěnínák|ddU.. 0 0 Ô I ii ||O k'

8. 'apoj""n'odpov"no"' q p tP qa0¢0 000 ¢0 " |9|2:4|314 Kc

"l -- --— "" "l l l TTT1 "
'e'kempoj"stn' pp q¶h r q t |9|2i4|314 "

Slev, Obrhočjnis'eva 1j0 % Bonus |0 % S|evazad|culhodoboU,m|ouv,, 3,oky 1 |0 % |1|8i418|6 KČ

Bě'né(ročni)pojistné b V |7|3i9|4|8 "

Erekvence placení [J řOČlÍÍ EB pdoletní čtvrtletní " " Změna frekvence(0,5X1,03) CI (0.25X1,05) , , [J placení

Splátka pojistného (podlesjednané frekvence placení) , ,,, , , , 3 8'0 8 3 KČ

počá'tek účinnosti změny ' KIA . IN . kkLlj '°""°"""' III . ČIj . " I I I
Počátek pcýištěnl vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a nenľji tento den dohodnut, dnem následujÍcÍm po dni zap|acenÍprvního poji$lného v plné výši.

Pnmí platba X bankovnÍlnpřevodem n poš(ovnipQUkázkou [J vhotovo,ti Dokladč. l l l I l l l

Následné platby bankovním pievode[n zvlášínľ sm|uyrlĹUjednání (příloha ke smbuvě)

Údajeu předchozích Uveďlp početŠkcd m celkovou yýši l l : 1""1 Púciny
' škodách a pojištěních: za pdednítň roky: škod v tis. KČ r

. . 1 l r "

Seznam doložek:

PP001

Bylo již sjednám pojištěn" na '"" , ' 'něktelázuvedenýchnebezpečÍ? X 'no po}shtě1 Alhanz ·

=:"""j"g""' [J ,n, ,oji,,i,,1 L ,_

[Jne

X ne

Prohlášení pojistníka:
pQjistník svým podpisem slvrzuje, Že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením srnbuvy
b příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17,

pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro
místa pojištěni proti krádeži vloupáním a !ôupeži OPP-P 1/17),

předány a že byl seznámen s:
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní
pojištění strojů a zařízení ZPP-ST 1/17, Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení

záznamem z jednánís klientem, herýzachycuje jeho potřebya sdělené požadavky, a že toto pojištěModpovIdá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění
se zaznamenanými požadavky.

pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenýmiv této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišnýod pojišľěného, potvrzuje
pojistník, že má zájem iha ochrariě této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.
pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kojNi pojimé
smlouvy v úplném zriěni.
pojistník dále prohlašuje, že mu byly pôskyrnwy nezbytné infůrmace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a Ze uvedl všechny Udaje týkajÍcÍ se sjednání této pojistně
smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel, Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. pojistník se zavazuje oznámit
pojistiteliveškeré změny údajů vztahujĹcÍch se k této smlouvě,
Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovatelise provádívsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednánía plnění
této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou kvypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo
přímpu k osobním údajům a na opravu těchto Udaju, Poskytnuúúdaju je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních Udaju, je nezbytné pro uzavřeMsmbuvy
a pro plnění práva povinnosti z nívyp]ývajících,
Obsahuje-li přijeti nabídky dodatky, výhradjc omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku, přijeti nabídkys dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3
z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Smluvní strany ujednávají, že Se na vztah založený touto smlouvou nepoužiji ustanoveni íýkajicke adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák, č. 89/2012 Sb.).To neplatí v případě, že pojistník není
podnikatdem vesmyslu § 420 zák.č. 89/2012 sb.
pojistník souhksí, abyjeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

f "'"""' "" . '. .. - ;m :- ·"ř"=

qE
ty.,

Č-?

t;-
i

'R'

[Š
í ·'-·-"'"'-"'"' i

. .: ..: ' _ Ž"'. F — '

|2|4|.|0|5|. _ 210|1|8_
datum sjednáni " """""""""""4-'_

' _ ,',GÔT E spol. S r.o. ' '~-------__-
Pchery -, i'z a nny ?73 08 pcheiy

: -: 1ť.1ä9 Kj: CZ16189612

- -. - ,-- , ,?( ýkkčni S F'chery:Theodor . 'mim sjednaní pojistní',a pudpis a razítko pQjiš{ovacÍho zprostIdP,o',ztele '
nebo zaměstnance µojišio'my, a. s.
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AHkm @)
Doložlca pp ()q1
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů
ÝC.

,, . Klient (zájemce o pojištěnľ/ pojistník)
" " ""' Název ňrmy/jn)ěnoa příjmení: PRAGOTRADE SPOL, S R.O.Ĺ Sídlo: Maršála Rybalka, 379/, 27308, Pchery

í" -' lČ/rodné čísĺo: 16189612
Místo pojištění

Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištěni
Ve smyslu ČI. 5, odst. l Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP- P 1/17 (dále jen ,,VPP") se touto doložkou, která je nedilnou součású pojistné smlouvy,
ujednává:
1. výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.
2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky

platnost pojistné smlouyy, a to na dobu newčiľou,
3. pojistitel poskytuje pcíjistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve yýši 10 %, Tato sleva je již v pojistném započtena.
4. Dojde-li k ukcmčení pojistné smlouvy z důvodů nel)|acenÍ[)ojistného (ČI. 7, odst. 3. VPP) nebe' yýpovědí ze strany pojistníka (čI. 7, udst. I VPP) v pojistné době uvedené

vodstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté sleyy, a to ve výši:

· 10 % pojistného bez poskytnuté slevy pii Ukončenívplvnim pojistném období,
· 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při UkQnčeníve druhém pojistném období,
· 5 % pojistného bez poskytnu(é slevy pii ukončenľve tíelím pojistném období,

Oslatni ustanovenÍ VPP, z\'|áštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna,

2 4 O 5 2 O 18 Pchery
den měsíc rol. tňisto

PRAG
¶ ,='6e

Recykkč

p

l

i2 --— _
j-; 'Eá of L!_ ,,,

__J

podpisa pDjišť{)\'acihô zptostCedkôvat&
nebo 7aměstnance Ailianz pôjiš{'(Nny, a. s.
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Miawz @Ú
|i||l|i|||||||||||i||lili|||i

=' -- Záznam z jednání s klientem
Ť k pojistné smlouvě pojištěni podnikatelů č.
.,.. , ! Klient (zájemce o pojištění l pojistník) . . , l, , ,

'g-- " Jméno a přijmeni/ Název firmy: PRAGOTRADE SPOL. S R.O. """"" ' "
Datum narození l IČO: l'

':-"gA Bydliště l Sídlo: é.ž,ĺy

, , , pojišťovna'"""" "" ' Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch, rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vloŽka 1815

',,g""- ·.' www,d1ianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Identifikace pojistného zájmu. chci pojistit majetek/odpovědnost:

'i' ® své firmy "' """"' "" El třetí osoby, specihkujte
vztah k této osobě:

pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ)
jméno a přijmenl l Název ŕirmv:
Registrační číslo u ČNB:
Sjednatelské číslo Allianz: :
Osobní číslo:
Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) l Sídlo:
VIl. ulice 416, Vinaňce, 27307
lméno a příjmení osobv, která za PZ vede jednání
s klientem:

Místo pQjišlěnÍ:

l u 8000 - ,o , , , , , -, , , - -

potřebuji pojistit nás[edujÍcÍ majetek určený k pednikání: Uzavření pojištění nás|edujÍcÍho majetku určeného k podnikáni:
Budova Budova
EI yyužIvaná EJ v rekonstrukci Cl aktuálnč neyyužNaná [J využívaná CI v rekonstrukci řl aktuálně nevyužívaná
D Vedlejší stavby (op!ocení, zpevněné plochy atd.) L,] Vedlejšístavby (oplocení zpevněné plochy atd.)
Movité věci Movité věci
[J výrobní a provozní zařízení CI zásoby

,
ĽJ cizívěci [J vý'obní a provoznÍ zařizení a zásoby CI cizí věci

Majetek chci pojisrit proti nás|edujÍcÍ[n pojistnýřn Předmět pojištění Uzavření pojištění proti následujÍcÍm pujistnýrn "" " Předmět pojištěni "
nebezpečím: Budova Movité věci nebezpečím: Budova Movité věci
Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla D [J Požár a souvisejÍcÍ nebezpečí [J EI
Únik vody zvodovodMho zařIzení [J Cl Voda z vodovodního za.řízení CI El
Škody způsobené vichřicí nebo a kwpobiúm CI Cl Vichňce, krupobiú_ _ " EI D
Škody způsobené povodní nebo a záplavou LI Cl Povodeň a záplava """ " " "" [J " ĽJ
Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy,
lavinou a tíhou sněhu, sprinklerorým hasicím El CI lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, [J u
zařÍzenim, nárazem vozidla, kouřem, rázovou náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů,
vInou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí

_ stožárů a jiných věcí)Škody způsobené krádeží vbupánľm a . . . , . .
vandalismem při vloupání _ LI Krádež v|oljpar)lm včetne vandahsmu — [J
Škody na stavebních sQljčástech budoyy v důsledku krádeže vloupánIm [J Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním [J

(V případě pojištění budov)
Náklady na vyklizení místa pojištění Cl Náklady na yyklizení místa pojištěni [J
Náklady na výměnu zámků [J Náklady na \/ýměnu zámků [J
Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy O Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé koyy [J
Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské mzbo historické hodnoty [J Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty řj
Škody na stavebních součástech budovya stavebních úpravách u Škody na stavebních součástech budoyy a stavebních úpravách ĽJ

(v případě pojištění věcí movitých)
Věci movité uložené mimo místo pojištění EI Věci movité uložené mimo místo pojištění [J
Náklady na obnovení dokumentace CI Náklady na obnovení dokumentace LI
Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vodyz [J Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vôdyz EI
vodovodního zaňzení vodovodNho zařízeni
Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem C Poškozeni za(eplené fasády zvířaty a hmyzem [J
Porucha chladicího zařízení C Porucha chladicího zařízení u
Vozidla převzatá do opravy Vozidla převzatá do opravy [J
Loupež

E Loupež
ĽJ

Vandalismus C Vandalismus [J
Přepětí C Přepětí D
Atmosférické srážky C Atmosférické srážky [J
pojištěníyýloh [J připojišlěnÍskla "" :J
připojištěM zasklení nebo skla u věcí movitých ř1 připojištění skleněných částí věcí movitých ;;j
pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky CI pňpojištění elektroniky
pojištění strojního yybavení [J připojištění strojníh3 zaňzeni :J
pojištění majetku,který při svém podnikánľpře\/ážÍm autem

, ,t
R pojištěni nákladu :J

Po'ištění pro případ, že nebude možné provozovat podnika[e|skolj činno pojištění přerušení provozu ;;J

Shana 5 z 6



S
· t

tojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému:
t?g během prováděnĹprací
® po předárňyýrobku/praá

Chc,i uzavřít pojištění odpovědnosti pio:
128 Činnosti konrétně speciňkované v pojistné smlouvě
LI Činnosti dle výpisu z obchodníha živnostenského nebo jiného rejstřQ:u

pQjištěni odpovědnosti s územní platnosú ČR a SR rozšířenou také o:
[J Evropu
[J celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zélaríd a Austräi
[J celý svět

\
Škoda způsobená na věci UžÍvané movité N
Škoda na odložené věci a vnesené věci lsg
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních ®
pojištění ódpôvědnôsti členů statutárního orgánu pojištěného C
Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle
Škoda způsobená poškozením životního prostředí E
Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku C
pojištění vzájemných nároků C

{oi!ŠtěnÍ odpovědnosti- povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené:
X provozní činnosti
EB vadou výrobku

Po'ištěná činnost:
X Činnosti konrétně speciňkované v pojistné smlouvě
[J Činnosti dle výpisu z obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku

RozšířeM územní platnosti na:
_ Evropu
" celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii
" celýsvět

Škoda způsobená na věci užívané movité %
Škoda na odložené věci a vnesené věci N
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních NI
pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného EI
Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle [J
Škoda způsobená poškozením životního prostředí [J
Škoda vzniklá vdůsledku montážea demontáže vadného výrobku B
pojištěrň vzájemných nároků

Další údaje o podnikatelské Činnosti, které ovli\'ňujÍdopor(]čenÍ pojišťovácího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojisiné smlouvě a zohledněny v kalkulaci
pojištění.

(@) 0- ·0· .q. - . 80 e. 0 60

Popište: Popište:

% ¢ " e . "

1. 7ápis pojišt'0vacílľo zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz nebo přímo
na adrese České národní banky.

2. Pojišťovacízpmstředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, as., yýhradně l nevýhradně.
3. pojišťovací zprostředkovate! a osoba uzavľrajÍcÍ pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý pQdí| na hlasovacích právech a kapitálu

pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
4. pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
5. Stížnost na pojišťovacího zprQ$tředkovate|e, stejně jako stížnosti týkajÍcÍ se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na

kontaktní údaje Alianz pojišťovny, as., uvedené na www.allianz.cz, na Qddě|eni pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na
adresu České národn" banky jakožto dohledoyý orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud,

6. Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR,
7. pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.
8. Pojišt'ovacÍzprostředkovate! provádí svou činnostzpůsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
9. Záznam z jednání není závazný a neµředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smbuvu.

svým podpisem poNrzuji, že:
· jsem převzal/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů,včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě yysvětlena

tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
· zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-lisděleny) vzľahujÍcÍse k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenányyýše, a že odpovÍdajľ mnou poskytnutým údajům

a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
· mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučeM, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li

shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a yysvětlil jejich možné důs|edky,
· po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovujÍcÍ mým potřebám a požadavkům, a toi přes

případné yýše uvedené nesrovnalosti,
· jsem si vědom toho, Že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v záznamu a v

následném doporučeni zohledněny a že takový chybějÍcÍ údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu,
· jsem převzal/a jedno yyhotovení tohoto záznamu z jednání. l 1/

PRAGO E spol. S r.o.
Datuin: 24.05.2018 Maršála Ryba Humnyt 273 08 pchoŕy , . ,

(ČO: 161 DIČ: CZ16189612

. Řecykľačtí'i ko pchery-Theodor'··' ' '"""""L 'J ' ' " ' '"' "Misto: Pchery k|knta jménoa pňj'n níEhů|k6 "m písmem, podpis PZ
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Pragotrade spol. s r.o.
Maršála Ryba/ka 379
Pchery
27308

11. 5. 2021

PotvrzenÍ o zaplacenosti PS

Tímto potvrzujeme, že smlouva (odpovědnost), pojištěným je společnost
Pragotrade spol. s r.o., IČO 16189612, je platná a zaplacená do 25. 9. 2021.

Děkuji a přeji hezký den.

Allianz pojišťovna, a.s.
Zákaznické středisko Kladno
Tel.:

Allianz pojišt'ovna, a.s.. Zákaznické středisko Kladno,

Poděbradova 923, 272 01 Kladno, tel:



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2021 na akci
,,Přístavba MŠ předboj" uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský

zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :
Sídlo :
Statutární zástupce:
lČ:
Peněžní ústav:
Č. účtu:

a

Obec předboj
Hlavní 18, 250 72 předboj
Pavla Příšovská, starostka obce
00240630
Komerční banka, a.s.
12223201/0100

1.2. Zhotovitel : PRAGOTRADE spol. s r.o.
Sídlo :
Statutární zástupce :
lČ : 16189612
DIČ:
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav:
Č. účtu: .

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento ňodatek č. 1 k výše specifikované Srnlouvě o
dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební
práce pod názvem ,,Přístavba MŠ předboj". Předmětná změna terminu realizace díla je
sjednána se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon"). Jedná se o změnu terminu dokončeni
díla v důsledku objektivně nepředvidatelné situace způsobené globálnhn nedostatkem
materiálu pro zhotovení díla, konkrétně nedostatkem izolačních zateplovacích materiálů, oken,
dveří a světlovodů na trhu. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednajicí s náležitou
péči nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na cenu díla.

Ill. DOBA PLNĚNÍ
Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení stavebních prací do 31.12.2021.
IV. CENA DÍLA
Cena díla zůstává nezměněna.
V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se
nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v předboji

dne elektronického podpisu

Zhotovitel : PRAGOTRADE spol. s r.o.

jednatel společnosti

dne: elektronického podpisu

Objednatel:
Pavla Příšovská
starostka obce

Digitálně podepsal Pavla
" '" ' PříšovskáPavla Prisovska D,tum,2021.09.20 13,32,52
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