
SMLOUVA O DÍLO
Č. 8/2020/21

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
se sídlem:
í{:uPce ve věcech smluvních

bankovní spojení:
tel., mobil, e-mail:

Zhotovitel:
se sídlem:
zástupce ve věcech smluvních
IČ,
DIČ:

- obchodní rejstřík:bankovní spojení:
tel., mobil, e-mail:

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí č.p. 80, 390 43 Mladá Vožice
Mgr. Jaroslav větrovský, starosta
00252557
CZ00252557
Č.Ú.1422301/0100
381 201 910, starosta@mu-vozice.cz

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
44797958
CZ44797958
Krajský soud v Č. Budějovicích, odd. c, vi. 3645

381 254 651, info@pamatkytabor.cz

Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejÍcÍch s touto smlouvou jsou
dále ve věcech technických oprávněni jednat:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

Zhotov"te1 se zavazuje dle této smlouvy provést d1o stavbu ,,Oprava fasády Školy ZŠ
i¶ladá Vožice". Technické provedeni a rozsah díla je specifikován cenovou nabídkou
předloženou zhotovitelem, která je nedÍlnou součástí této smlouvy o dílo.

Místo plnění: ZŠ Mladá Vožice, Morávkovo náměstí 25, k.ú. Mladá Vožice.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost za podmínek
uvedených v této smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a
zaplatit niže sjednanou cenu.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Termin realizace: 09 - 11/2020

Pokud dojde k zahájeni stavby v terminu pozdějším, než sjednaném z důvodů stojÍcÍch
na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu i termín pro její dokončeni.

3.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zaviněni řádně
pokračovat, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl



prokazatelně dílo zhotovovat (překážky na straně investora, financováni výstavby,
klimatické podmínky, vyšší moc).

IV. CENA

4.1 Cena dodávky díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou,
obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla v nabízeném termínu a kvalitě
v rozsahu dle cenové nabídky a činí celkem:

750 686,08 KČ bez DPH
157 644,08 KČ DPH 21 °/0
908 330,16 KČ celkem vC. DPH

4.2 Cenu díla je možno překročit v případě, že v průběhu výstavby budou zjištěny změny
rozsahu díla, cenovou nabídkou nepředpokládané. V případě změny rozsahu nebo
technického řešeni prováděných prací oproti cenové nabídce bude tento rozdíl oceněn
za použití jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (popř. dle
platného ceníku Urs) a skutečného množství provedených prací.

4.3 Shora sjednaná cena se změní, dojde-li ke změně daňových předpisů majIcIch vliv na
výši nabídnuté ceny.

V. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

5.1 Objednatel prohlašuje, že má financování akce řádně zajištěno.

5.2 Na DPH se nevztahuje přenesená daňová povinnost.

5.3 Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍm způsobu fakturace a placeni ceny za dílo:

a) Úhrada smluvní ceny bude prováděna měsíčně na základě dÍ|čÍch daňových dokladů
(faktur), vystavených na základě soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní
měsíc odsouhlaseným oprávněným zástupcem objednatele do 3 pracovních dnů.
Fakturovány budou skutečně provedené práce. Konečná faktura bude vystavena
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí řádně dokonČeného díla zhotovitelem
objednateli. Nedílnou součásti konečného daňového dokladu je kopie zápisu o
předání a převzetí díla.

b) Splatnost daňových dokladů je 30 dní po jeho obdrženi objednatelem. V případě
pochybnosti se má za to, že daňový doklad byl doručen 3. pracovní den po jeho
odesláni objednateli.

c) Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

d) V případě, Že daňový doklad (faktura) bude vystaven neoprávněně, Či nebude
obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ho
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
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VI. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

6.1. Provádění tohoto díla se řIdí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy, technickými normami a technologickými postupy.

6.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště vyklizené, prosté
formálnIch i technických, zbavené práv a nároků třetích osob, způsobilé a
k provádění prací, a to nejpozději do zahájení prací. Objednatel je povinen
zhotoviteli bezplatné užIvánI prostoru staveniště. Objednatel předá při
staveniště zhotoviteli seznam sítí v prostoru staveniště

všech vad
připravené
zabezpečit
odevzdání

6.3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do
stavebního deníku budou zaznamenávány vyjma běžných záznamů o vedení stavby i
změny požadavků objednatele, které budou podepsány objednatelem nebo jim
zmocněnou osobou vykonávajÍcÍ stavební dozor.

6.4. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

6.5. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, Či se stanou nepřístupnými,
prověří objednatel ihned, nejdéle do 2 pracovních dnů od doručeni výzvy zhotovitele
s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní,
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukci s tím, Že případné následné odkryti
za účelem kontroly hradí objednatel.

6.6. přeýmací řIzenI zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 4 dnů ode
dne, kdy obdrží od zhotovitele pÍsemnou zprávu o připravenosti díla k předáni.

6.7. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předáni díla zhotovitelem a
převzetí díla objednatelem. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, nebránIcI užMání díla, se stanovením terminu jejich
odstraněni.

6.8. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečeni stavby a do doby jejího předáni objednateli
nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za Škody
způsobené třetím osobám. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, Že má uzavřené
pojištěni odpovědnosti za škodu.

6.9. Zhotovitel se zavazuje likvidovat odpad v souladu s obecně závaznými právními
předpisy. Po celou dobu prováděni díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě
prováděni díla a v jeho okolÍ, v případě znečištění odpovídá za bezodkladné odstranění
nečistot a překážek.

6 10 Zhotovitel odpovídá za to, že při plněni díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že
k plněni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich
použiti nezbytná podle příslušných předpisů.
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6.11. Po ukončeni díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo prováděni díla do 14 dnů, tzn. že
místo prováděni díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude beze
zbytků materiálů nebo zařIzenI a okolnÍ prostranství bude uvedeno do původního stavu.

VII. ZÁRUKA

7.1 Zhotovitel poskytuje
(resp. předmět díla)
pro obvyklý účel a
zhotovitel nevyrobil,
Záruční doba počíná

objednateli záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že dílo
bude po záruČní dobu 36 měsíců (záruční doby) způsobilé k použiti
že si zachová obvyklé a smluvené vlastnosti. Na výrobky, které
poskytne zhotovitel záruku dle výrobce, nejméně však 24 měsíců.
běžet dnem následujíckn po dni předání a převzetí díla.

7.2 Záruka se nevztahuje na poškozeni, zničeni či ztrátu vlastností díla nebo jeho části
vzniklé na základě neodvratitelných událostI (např. požár, povodeň, jiná přÍrodni
katastrofa) nebo úmyslným Či nedbalostnÍm jednáním objednatele nebo třetích osob
vůči předmětu díla nebo nesprávným užIvánIm či údržbou nebo užIvánIm v rozporu
s účelovým určením díla. Ustanoveni předchozí věty neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

7.3 jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho
Částí, sdělí zjištěné vady písemně zhotoviteli (reklamace). Reklamaci objednatel
zhotoviteli zašle bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí. v reklamaci budou
popsány shledané vady nebo bude uvedeno, jak se vady projevují. Reklamaci lze
uplatnit do poslednIho dne záruční lhůty. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování
vad předmětu plněni nejpozději do dvou pracovních dnů po doručení písemné
reklamace objednatele, u havárii (kdy pod pojmem ,,havárie" se rozumí stav, kdy dílo
nebo jeho části nebude možno pro výskyt vady užívat) do 48 hodin od doručení
písemné reklamace objednatele. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Strany
sjednávají, že dohodnutý termín odstranění vad se bez dalšího prodlužuje o dobu trvání
okdnosti vyšší moci existujÍcÍch po zahájeni odstraňováni vad zhotovitelem. Zhotovitel
splní svoji povinnost k odstranění reklamované vady dnem, kdy mezi stranami bude
sepsán zápis potvrzujÍcÍ odstranění vady.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním terminu řádného dokončeni díla a jeho
předání objednateli, má objednatel právo na uděleni smluvní pokuty ve výši 0,05 %
z ceny díla za každý den prodlenI.

8.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí
díla v dohodnutém termínu (nebo terminu sjednaném v této smlouvě), zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je
v prodlení a za každý den prodlení, přičemž však maximálni výše smluvní pokuty dle
tohoto odstavce - za každou jednotlivou vadu či nedodělek (na jejíž odstraňování
nenastoupil zhotovitel ve sjednaném terminu) - může činit 2.000,- KČ. Objednateli dále
v tomto případě vzniká nárok sám odstranit nebo nechat jiným subjektem odstranit
vady a nedodělky a náklady s tímto spojené může objednatel požadovat po zhotoviteli.
Odpovědnost zhotovitele ani záruČní doba zhotovitele není tímto nijak dotčena.
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8.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit zhotoviteli sjednaný úrok z prodlenÍ ve výši 0,5% z dlužné částky za
každý i započatý den prodlenI.

8.4 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
pÍsemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtováni sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná
je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do Čtrnácti dnů od dne obdrženi
přIslušného vyúčtování.

8.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, náhradu Škody Či úrok
z prodlení, může od jejich vymáháni na základě své vůle upustit.

8.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení
smluvní pokuty a náhrady Škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za
objednatelem.

8.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v
určeném místě, kterým je místo plněni, jak shora uvedeno. Objednatel je povinen dílo
převzít i před dohodnutým termínem jejího ukončeni. Objednatel nemá právo
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání užNánľ díla (předmětu díla) funkČně nebo esteticky, ani jeho užIvánI
podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními
stranami sepsán zápis, ve kterém eventuálně budou uvedeny ev. drobné vady a
nedodělky, které nebráni převzetí díla, s dohodnutými terminy jejich odstraněni.

X. ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

10.1 Ke změně Či doplnění této smlouvy může dojit pouze formou pÍsemných dodatků,
které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strany
v souladu s § 564 občanského zákoníku vylučuji možnost změnit obsah této smlouvy
v jiné formě, než ve formě písemné

XI. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, Z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden
objednatel. Nedílnou součásti každého výtisku smlouvy jsou její Přílohy.

11.2 Smluvní strany po řádném přečteni této smlouvy shodně prohlašujÍ, že tato smlouva
strany zavazuje a zakládá se na pravdě, odpovídá skutečnosti a dohodám stran a že
byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tisni či za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy
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Příloha: cenová nabídka

z.BQ
V Mladé Vožici dne:
za objednatele:

Mgr.jaroslaýetrovský, starosta

V ,,b,,, ,,,. 2)2 2020
za zhotovitele:

PAMÁTKY TÁBOR, 9.ř.o
l chýnovská 2486/24
! 390 02 Tábor
l CZ 44 79 79 58 (D

Antonin Fišer, jednetel

" "\4

,':." =VOŽICE',
ľ

í ' "
J

' l
.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava fasády školy ZŠ Mladá Vožice JKSO

Název objektu ečo

Místo

IČO DIČ

Objednatel Město Mladá Vožice 00252557 CZ00252557

Projektant

Zhotovitel PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 44797958 CZ44797958

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na urrústění stavby

1 HSV Dodávky 63 303,04 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 331 170,76 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 139 670,31 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 216 541,97 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 750 686,08 12 0N(ř. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 750 686,08
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 750 686,08 157 644,08

Cena s DPH 908 330,16

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00

Strana 1 z 1



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády školy ZŠ Mladá Vožice
objekt:

.D

Objednatel: Město Mladá Vožice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

, . Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplni

394 473,80

269 358,97
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený

1 011 621131121 ručně m2 15,000 54,30 814,50
Vyrovnáni podkladu vnějších podhledů maltou

2 014 621135001 vápenocementovou m2 15,000 261,00 3 915,00
bkálni oprava odpadaných části horní římsy
1,5*1*10 15,000
Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem

3 011 621142001 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,000 218,00 3 270,00
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky

4 014 621325201 podhledů v rozsahu do 10% m2 278,296 74,40 20 705,22
horní římsa r.š.1,5 m
(5,859"10,137"9,819"10,238+2,4+6,5+5,718+1,5*2+4,70
1+5,31+4,934+3,931+4,89+7,961"6,629+21,392+2+5,303
"5,8"6)*1,5
spodní římsa r.š.0,6 m
132,522*0,6

198,783

79,513

5 011 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 50,000 47,00 2 350,00
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou

6 014 622135001 vápenocementovou m2 50,000 460,00 23 000,00
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným

7 011 622142001 do tenkovrstvé hmoty m2 50,000 210,00 10 500,00

8 014 622325401

lokálni opravy odpadaných míst
50
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v
rozsahu do 10% m2
severozápadní fasáda - dvůr

9*(3,4"5,784+1,6"29,649"1,581+6,732)-1,3*2*4-2*2,6*18-
1*0,5*9
3,2*2,2
ostění
0,16*(5,3*4"6,6*18)"0,3"2*9
jihovýchodní fasáda - hřiště
11,5*(0,7"5,634"1,948+20,145)-1,3*1,3-1,3*2,2-1,3*1,5*2-
1,3*2,6*4-2*2,6*10-1,3*1,5*9
8,5*(6,61+7,298)-2,5*2,6*4
7*5,326-2,5*2,6
ostění
0,16*(3,9"5,7"4,6*2"6,5"4"7,2*10"7,7*5)
0,3*4,3*9
pás nad sousední střechou
1,4*(15,934-4,3)
průčelí do ulice
8*16,67-2*2,6*4-1,6*3
3*(1,623"1,348)"3*(1,2"1,4)

50,000

940,184 118,50 111411,80

330,214
7,040

27,800

235,391
92,218
30,782

24,848
11,610

16,288

107,760
16,713
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády školy ZŠ Mladá Vožice
objekt:

Objednatel: Město Mladá Vožice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

. . Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

8,040

24,480

7,000

9 014 622325501

ostění
0,16*7,2*5+0,3*7,6
nadstřešni atiky SZ fasáda
0,9*(2"0,6*2+2"0,6*2"9,8*2+0,6*2)
pilíře u vjezdu
0,6*4*1,5"0,6*4+1

Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v
rozsahu do 10%
nadokenní část s girlandou
severozápadní fasáda - dvůr

0,9*(29,649"6,731)
průčelí do ulice - nadřimsová část s plastikou
1,7*(2,322+2+2,017+4,484"2,078"2+1,77)-3,8*2
1*4,5

m2 57,983 162,50 9 422,24

32,742

20,741
4,500

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300
10 014 629135102 mm m 20,145 75,60 1 522,96

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí
11 011 629991011 páskou m2 265,720 33,10 8 795,33

12 014 629995101

9

1,3*2*4+2*2,6*18"1*0,5*9
1,3*1,3"1,3*2,2"1,3"1,5*2"1,3*2,6*4"2*2,6*10"1,3*1,5*9
2,5*2,6'4
2,5*2,6
2*2,6*4"1,6*3
3,8*2
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2
278,296+940,184+57,983

Ostatní konstrukce a práce, bourání

108,500
91,520
26,000

6,500
25,600

7,600
1 276,463 57,70 73 651,92
1 276,463

64 865,89
13 014 952901131 Čištěni budov omyti konstrukci nebo prvků m2 265,720 100,00 26 572,00

Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
14 013 978019321 vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 10% m2 1 276,463 30,00 38 293,89

940,184+57,983+278,296 1 276,463

997 Přesun sutě 41 651,46
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro

15 013 997013213 budovy v do 12 m ručně t 8,940 1 700,00 15 198,00
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných

16 013 997013219 hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 89,400 81,00 7 241,40
8,94*10 89,400
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

17 013 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 8,940 500,00 4 470,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

18 013 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 169,860 15,00 2 547,90
8,94*19 169,860
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního

19 013 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,940 1 200,00 10 728,00
20 221 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 8,940 164,00 1 466,16
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády školy ZŠ Mladá Vožice
objekt:

Objednatel: Město Mladá Vožice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

. . Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

998 Přesun hmot 18 597,48
21 011 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 9,636 1 440,00 13 875,84

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za
22 011 998018011 zvětšený přesun ZKD 100 m t 9,636 490,00 4 721,64

PSV

764

Práce a dodávky PSV 356 212,28

26 228,10

23 764 764238404

24 764 764238499

25 764 998764102

Konstrukce klempířské
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu
plechu rš 330 mm m
JV fasáda
20,145
Oprava klempířských konstrukci z Cu kpl
oprava klempířských konstrukci z Cu plechu
- oprava zohýbaného oplechování u hlavního vchodu
- oprava oplechováni soklu SZ fasády cca 3 mb
dopřesněny při prováděni
po zjištěni skutečného stavu
1
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m t

Konstrukce zámečnické

20,145 800,00 16116,00

20,145
1,000 10 000,00 10 000,00

1,000

0,059 1 900,00 112,10

767 36 408,00

26 767 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 kus 12,000 182,00 2 184,00
27 767810001 Dodávka větracích mřížek kus 12,000 325,00 3 900,00

Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo
28 767 767810811 kruhových kus 12,000 27,00 324,00
29 767 767810819 Demontáž SItě proti holubům a zpětná montáž kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

783
30 783 783314101

31 783 783806811

zpětná montáž za předpokladu použití stávající sítě
cena odhadem, bude upřesněna
1

Dokončovací práce - nátěry
Oprava nátěru mříži, očištěni, nový nátěr lx m2
mříže JV
1,5*1,6*3
mříže SZ
1*0,5"9
Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2
sokl
0,75*(3,4"5,784"1,6+29,649+1,581"6,732+16,667+1,3+1
,4)-1*0,5*9
0,5*(25,779"3,318)
|oká|ni oškrabáni nátěru
150

1,000

293 576,18
11,700 500,00 5 850,00

7,200

4,500
211,134 86,20 18 199,75

46,585
14,549

150,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava fasády školy ZŠ Mladá Vožice
objekt:

Objednatel: Město Mladá Vožice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

32 783 783823161 Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2
940,184+278,296

1 218,480 41,00 49 957,68
1 218,480

33 783 783823171 Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 57,983 44,70 2 591,84

Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně
34 783 783827441 členitosti 3 m2 1 218,480 164,00 199 830,72

Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně
35 783 783827461 členitosti 4 m2 57,983 181,00 10 494,92

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek
36 783 783897615 za barevné provedeni v odstínu sytém m2 278,296 23,90 6 651,27

římsy - tmavá barva
278,296 278,296

Celkem 750 686,08
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