SMLOUVA

O

DÍLO

číslo jednací: SOAP/002-1844/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami obchodní
smlouva o dílo tohoto znění:

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni

Sídlo:

Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Adresa:

Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Zástupce:

Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

lČ:
DIČ:

, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Plzeň

ID datové schránky:

b9xaiw4

Kontaktní osoby,
Telefon:

Ing. Pavel Šimáně, Ing. Lenka Kasíková
,

Zhotovitel:

Obchodníjméno:

Podlahářství Voborník Tomáš

Sídlo:

Písečná 820/8, 350 02 Cheb

Adresa:

Písečná 820/8, 350 02 Cheb

Zástupce:

Voborník Tomáš

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Moneta Money Bank

ID datové
schránky·

x

Kontaktní osoba:

Voborník Tomáš

Te/efon/fax :
Zapsán:

,
ŽÚ Cheb dne 31.10.1996
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ČI. ll.

r
PREDMET DILA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") zavazuje provést
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je
veřejná zakázka na stavební práce ,,Oprava podlahy v objektu Státního okresního
archivu Cheb".
Předmět díla (stavba) bude proveden dle rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne
30.9.2017, kterou tvoří položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez
závad.
Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem
k této smlouvě.
Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a
revizích, prohlášení o shodě atd.).
K přejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby a
doklady podle bodu 5.
K přejímce díla dále zhotovitel předá průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při
provádění díla a doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo likvidaci.
Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce
v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s platnými ČSN.
Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedeni díla, budou kvalitativně standardní pro
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

ČI. Ill.

CENA DÍLA
1. Cena za provedené dílo v rozsahu ČI. ||. této smlouvy se v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:
cena bez DPH :
sazba DPH :
cena včetně DPH :

slovy:

145 236,00 KČ
30 499,56 KČ
175 735,56 KČ

qednostosedmdesátpěttisÍcsedmsettřicetpětkorunpadesátšestha|érů=

Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo a stanovení smluvní ceny je cenová
nabídka zhotovitele ze dne 30.9.2017, kterou tvoří:
a) položkový nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr dle podkladů objednatele jako
Příloha č. 1 této smlouvy).
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu realizace díla.
2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a
obsahuje kromě vlastního oceněni provedeni díla a zisku zhotovitele i veškeré další
náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle technologických materiálů
pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujÍcÍch se na dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedení méněprací či
víceprací a taková bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného
dodatku ke smlouvě včetně ocenění. jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém
rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj.
vícepráce i méněpráce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného
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díla. Nebudou - ii práce nebo dodávky, které jsou předmětem vIcepracI, obsaženy
v oceněném výkazu výměr v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, budou se oceňovat dle
aktuálního ceníku Urs Praha.
5. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšeni sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

PLA

lV.

PODMÍNKY

1. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotovení a předání díla objednateli formou podpisu předávacího protokolu.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů od data jejího
prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou v článku l. smlouvy.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsáni fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň
s vrácením daňového dokladu.
7. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej
vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatnosti. U nového nebo
opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a
podmínkami zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy
smlouvy o dílo.

ČI. V.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zahájení plnění je po podpisu této smlouvy ode dne předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do
20.11.2017.
3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby
objednatelem.
4. jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se
objednatel toto dílo převzít i v dřívějšhn nabídnutém termínu.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší
moc smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou
nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo ji zabránit a která
ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění
znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka,
klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání
takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními
stranami upraveny podmínky dokončení díla.
6. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Cheb, Františkánské náměstí č.p. 31/14, Cheb.
7. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.
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ČI. VI.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ,,Oprava podlahy v objektu Státního okresního
archivu Cheb" ze dne 27.9.2017 a zhotovitelem oceněný položkový soupis prací (výkaz
výměr) ze dne 30.9.2017.

ČI. VII.

SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE
1.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do
pátku od 7:00 do 16:30 hodin. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na
staveniště pouze na vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a
dodržovat zásady BOZP.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na dobu provádění díla napojení na zdroj
elektrické energie a vody.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

ČI. VIII.

SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v
kvalitě odpovídajÍcÍ účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
2. Zhotovitel se bude řídit cenovou ka|ku|ací, výchozími podklady objednatele, pokyny
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a
provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných
osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemním vedeni a na životním
prostředí a po ukončení plnění je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního
stavu. Pokud vzniknou činnosti nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za
ně zhotovitel.
5. Zhotovitel je současně povinen veškeré své postupy přizpůsobit tomu, že jím prováděné
dílo je realizováno v prostorách nemovitých kulturních památek, které jsou současně
veřejným archivem a v nichž je nutno striktně dodržovat zásady činností vážících se
k péči o archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; jakýkoliv pohyb zhotovitele
v prostorách archivu proto musí být předem dohodnut a stanoveny jeho podmínky
s ředitelem Státního okresního archivu Cheb, který je oprávněn kontrolovat dodržování
těchto podmínek.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny
před zahájením prací předat seznam pracovníků určených k realizaci díla. V zájmu
ochrany archiválií a zajištění majetku nacházejícího se v objektu je ředitel Státního
okresního archivu Cheb nebo jím určený zástupce oprávněn neprodleně vykázat
z prostor uvnitř hranic staveniště každého, kdo není zaměstnancem tohoto archivu,
badatelem, pracovní návštěvou, nebo pracovníka zhotovitele, který není uveden na výše
uvedeném seznamu pracovníků určených k realizaci díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že má kapacitu dílo provést vlastními silami. Zakázka nesmí být
zhotovitelem přenechaná jinému subjektu.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zp|nomocnění od objednatele veškerá případná
potřebná povo|ení souvÍsejÍcÍ se stavbou. Veškeré náklady spojené se zajištěním
potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajÍcÍch při provádění díla v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu provádění díla průběžnou
evidenci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit
objednateli doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění.
10. Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je
povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem
prokázané výši.
11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební a montážní práce tak, aby byly v
souladu s cenovou ka|ku|ací dle této smlouvy a pokyny objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky,
které jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto
materiálům a výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.

ČI. IX.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební, popř. montážní deník se
záznamy o pracích, které provádí. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí
díla.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do
dvou pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za
souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.
3. Záznamy do stavebního deníku zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do stavebního
deníku jsou oprávněni zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a
orgány státního dohledu.
4. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně
předáván při kontrolních dnech a následně při předáni a převzetí díla.

ČI. X.

PROVÁDĚNÍ KONTROL
1.

Objednatel bude kontrolovat průběh všech stavebních prací. Jestliže objednatel
neprovede kontrolu stavebních prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je
zhotovitel povinen tuto změnu stavebních prací provést na náklady objednatele.
2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídajÍcÍ
přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.
3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci objednatele
jsou Mgr. Karel Halla (tel.
, Ing. Pavel Šimáně (tel.
a Ing.
Lenka Kasíková (tel.
.

ČI. XI.

PŘEDÁNÍ DÍLA
1.
2.
3.

Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude
předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.
O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o
předání a převzetí díla.
Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o
předání a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu díla (užívání). Tyto zjevné
vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením
termínu jejich odstranění.
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4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této
smlouvě a podmínkám této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně
dokončeného díla.

ČI. XII.

ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s
podmínkami smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými
technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků,
s přihlédnutím k běžnému opotřebeni.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne
protoko|árního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na
dodávky zařÍzení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato
zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců.
Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které
odpovídá zhotovitel.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za které zhotovitel odpovídá, že po
záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
tyto vady díla.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plněni, za které
odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámeni
reklamace.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění
formou
písemného
oznámení
o
vadě
e-mailem
na
adresu
.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za
vady způsobené vyšší moci.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu u
pojišt'ovny Uniqa s limitem pojistného plnění 3 000 000,-KČ.

ČI. XIII.

SMLUVNÍ POKUTY
1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí dle ČI.
V., odst. 2 smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla
včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
2, jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené
v zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení
po uplynuti lhůty 30 dnů po oznámení reklamace. Sjednanou smluvní pokutu je povinen
zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na
náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.
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ČI. XIV.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
1.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
· nedodržení dohodnutého termínu z této smlouvy.
· prováděni předmětu díla v rozporu s položkovým rozpočtem (Příloha Č.1)
2. OdstoupI-Ii objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy se
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedeni zbývajících dosud nedodaných dodávek a
prací třetí osobě.
3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů
od doručení písemného oznámeni o odstoupení druhé straně.
4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh
na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně
informovat písemnou formou.

ČI. XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetu na Portálu veřejné
správy (Registr smluv) a na webových stránkách objednatele.
Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
NedIlnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne
30.9.2017.
Ostatní právní vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašujI, že byla sepsána a uzavřena
dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke
smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ředitel Stá
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ni

Označení dodávky

.

Množství

jednotka jednotková cena
(m2, hod,

Cena bez DPH

% DPH

DPH

KČ celkem včetně
DPH

mh)

Povrchová úprava nátěrem dvousložkovým, systém Arturo barevný
Práce:
Odstraněni stävajiciho pvc, řezý,
manipulace, odvoz na řízenou skládku,
skládkovné

118

m2

15,00

1770,00

21%

371,70

2 141,70

10

hod

180,00

1800,00

21%

378,00

2 178,00

3

hod

180,00

540,00

21%

113,40

653,40

4

hod

180,00

720,00

21%

151,20

871,20

118

m2

25,00

2 950,00

21%

619,50

3 569,50

' 118

m2

20,00

2 360,00

21%

495,60

2 855,60

55

mb

10,00

550,00

21%

115,50

665,50

4

hod

180,00

720,00

21%

151,20

871,20

118

m2

85,00

10 030,00

21%

2 106,30

12 136,30

bruskou, manipulace

118

m2

20,00

2 360,00

21%

495,60

2 855,60

Vysátí celoplošné, úklid
Nátěr 1. - základní penetrační, zásyp

118

m2

7,00

826,00

21%

173,46

999,46

křemičitým pIskem

118

m2

25,00

2 950,00

21%

619,50

3 569,50

Lokální opravy prasklin, injektáž a zálivka
betonu pro omezení hybnosti, začištěni
ručně, vysátí, aplikace technologie,
manipulace, úklid
Loká|ni broušeni bruskou s diamant.
kotoučem, snÍženÍ nivelačnIch bodů v
hodnotách +
LokálnÍ opravy stěricou, výp|né rohŮ a
krajů, ú pravy výšek v hodnotách -, sekáni
ručně

'

Celoplošné broušeni stávajÍcÍho podkladu
taKřovou bruskou, začištěni krajů, úklid
Celoplošné vysáti a penetrováni
podkladu
Umístění dilatačních pásů, řezy,
manipulace
Příprava pro stěrkování, bariéry,
akrylování, manipulace s materiálem
Stěrkování celoplošné, přípravy,
manipulace, úklid
Pŕiprava podkiadu pro povrchovou
úpravu, celoplošné broušení talIřovou

Aplikace nátěrového sýstému Arturo
válečkem - 2x vrstva, přípravy,
manipulace
Sjednocení povrchu strojem a matovacím

236

m2

80,00

18 880,00

21%

3 964,80

22 844,80

padem, vysátí celoplošné
Lištování profilem, řez, montáž lepením,

118

m2

25,00

2 950,00

21%

619,50

3 569,50

52

mb

65,00

3 380,00

21%

709,80

4 089,80

3

hod

180,00

540,00

21%

113,40

653,40

1

KČ

1500,00

1500,00

21%

315,00

1 815,00

Smirek Candia P24/407 oboustranný

2

ks

345,00

690,00

21%

144,90

834,90

Smirek Candia P40/407 oboustranný
Ubér diamant. kotouCe Festool RG130

2

ks

227,00

454,00

21%

95,34

549,34

0,5

ks

5249,00

2 624,50

21%

551,15

3 175,65

tmeleni, manipulace, úklid
Súikonování, detaily, řešení přechodů,
případné truhlářské práce
jiné práce, manipulace, reserva na práce
nepředvídatelné (při zaměřování zakázky
byla cca 1/2 plochy zastavěna), aj.
Materiál:

Dia Hard Silver Premium, použitístrojů v
ceně
Penetrace Chemos PE406

15

l

92,00

1380,00

21%

289,80

1 669,80

Dilatační pás Mirelon 8mm
Stěrka opravná Chemos OT101, bal. 25

55

mb

8,00

440,00

21%

92,40

532,40

150

kg

39,00

5 850,00

21%

1 228,50

7 078,50

70

bal

450,00

31500,00

21%

6 615,00

38 115,00

80

kg

160,00

12 800,00

21%

2 688,00

15 488,00

120

kg

5,00

600,00

21%

126,00

726,00

90

kg

311,00

27 990,00

21%

5 877,90

33 867,90

8

tuba

152,00

1 216,00

21%

255,36

1471,36

57,5

mb

49,00

2 817,50

21%

591,68

3 409,18

kg X 6
Stěrka n jve|ačnj Chemos 30, Větší plochy,
minimální plutí, 25 kg/bal

'

Základní nátěr Arturo EP6955,
dvousložkový
Křemičitý písek, adhézni můstek
Epoxidový nátěrový systém, Arturo
EP3900, barva šedá, 2 x vrstva
Lepidlo Den Braven Mamut
Lišta obvodová PVC profil HSL60, ks
2,5mb X 23

Tmely a silikony barevné, ocelové
hřebíčky

1

KČ

500,00

500,00

21%

105,00

605,00

Tmel akrylový Den Braven Silver, bílý
Spotřební materiál, pytle ige|jtové,

6

tuba

53,00

318,00

21%

66,78

384,78

1

KČ

1000,00

1000,00

21%

210,00

1 210,00

1

KČ

1500,00

1500,00

21%

315,00

1 815,00

1

kC

500,00

500,00

21%

105,00

605,00

30 499,56

175 735,56

válečky jednorázové, páska, rukavice,
návleky, aj.
jiný materiál, reserva na materiál
nepředvídatelné (při zaměřováni zakázky
byla cca 1/2 plochy zastavěna), aj.
Doprava:
Doprava na staveniště
Součet položek:

145236,00

ZaokrouhlenI:
CELKEM :

175 735,56

