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SMLoI 'IVA o DÍ Lo

uzaviená ďe $ 2586 a násl. zákona č . sg / 2012 Sb., obč anský zákonfl< v platné m znění

Smluvní  stť any:

1. Město Týnec nad Sázavou
se- sí ďem K Náklí  404, 257 47 Týnec nad Sázavou
IČ : 00232904 DIČ : Cz002329O4
zastoupené  Mgt. Martinem l(admož kou, statostou města
kontaktní  osoba ve věcech technických: Jlž iYtbata, tel:
Bankovní  spojení :  Č eská Spořitelna, a..., č . .ittr, zž ooazssg / oaoo

jako objednatelna sttaně jedné (dále j  en'' obj ednatel'')

2. SYPOS-STAVBY, s.r.o.
se- sí ďem U Ttati 118, Týnec nad Sázavou 257 41
IČ : 61683043 DIČ : CZ61683O43
společ nost je zapsánav obchodní m tejstří ku vedené m městským soudem vPtaze,spis. zn. C
37422

zastoupená Ing. Jindřichem Petráš kem,
kontaktní  osoba ve věcech technic\ ých: Michalem Peftáš kem, tet:
Bankovní  spojení :  Č sog Beneš ov, t. tttu' 

1'2' Předmětemzakázlqrje tekonstrukce sociální chzaiizerunaZáHadní š kole I (omenské ho 265,Týnec nadSázavou.

1? Pj'|  
'"ahájenrn-stavební ch pnci zhotovitel na své  náklady zajisú  vytyč ení  podzemní ch

inž enýtských sí tí  jejich správci u pil 4t "povych 
ptací ch bude postupovat poďe jejich pokynů  apož adavků .

jako zhotovitel na straně dfuhé (dále jen''zhotovitel'')

č lanek I .
Předmět smlouvy

1'1' Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pro ob| ednatele řádně a vč askompletní  stavbu nazvattou,,Rekonstrukce sociální ci zaÍ izrt-";_ž š I  
"'a'""i 

proiektu
Revitalizace ateálu ZáltrJadní  š koly Týnec nad Sázavou. Předmět dí la )eblí ž e specif,kován
zadávací mj podktady pro veřejnou zakizku, které  byly zhotoviteli pÍ edáiy jako podklad pro
stanovení  ceny ďla, což  zhotovitel podpise: 

lé ,? 'r.ilá"oy 
stvÍ zuie. ž hotorit í  dá| e odpovtdá za

tg,- ž e dí lo provede v soulaau s tectrnickými ,ror* "irri a piedpisy, orč "rrymi v zadávací
dokumentaci a v ptojektové  dokumentaci pro provedení  stavby.
Dí [o zahmuje předevš í m:

_ Stavební  práce
- Ptáce spojené  s pří ptavou staveniš tě
_ Demolice a zemniptáce
_ odklí zení  sutě

- Stavební  upravy š kolní ch budov
- Instalace a montáž  vodovodní ch a odpadní ch rozvodů

Strana 1 (celkem 10)



1.4. Souč ástí  předmětu dí la budou vš echny ostatní  ptáce a náklady nutné  pro ptovedení  stavby
např. vytyč ení  inž enýtských sí tí , polohové  vytyč ení  stavby, pří padné  zábory veřejných
ptostranství , dodrž ení  podmí nek uvedených ve vyjádření  dotč ených orgánů  a otgatizaci.

7.5. Zhotovitel si zajistí  veš kerá pií padná povoleď zvláš tní ho už í vánt pozemní ch komunikací
dle zákona č .1,3/1997 Sb., a sice $ 25 odst. ó pí smeno c) bod 3 a veÍ ejných prosftanství . Náklady
s tí m spojené  zahrnul zhotovitel do nabí dkové  ceny.

7.6. Zhotovttel powtzuje, ž e se v plné m tozsahu seznámlJ s tozsahem a povahou dila, ž e jsou mu
známy veš keré  technické , kvalitativď a jné  podmí nky prováděď dtJra a ž e ďsponuje takov,ými
kapacitami a odbotnými znalostrni, kteté  jsou kptovedeď dí la nezbytné  a které  deklaroval
v Cenové  nabí dce. Zhotovitel 1islovně potvrzuje, ž e prověřil veš keté  podklady a pokyny
objednatele, které  obdtž el do dne uzav[ 'ení  té to SÍ nlouvy o 

"ďlo 
i pokyny, které  jsou v té to

smlouvě obsaž eny, ž e je shledal vhodnými, ž e ,,Cena dí la" a,,Cas plněď" (hů ta pro dokonč en!
obsahuje a zohledňuje vš echny rýš e uvedené  podmí nky a okolnosti, jakož  i ty, které  zkuš ený
zhotovitel, jako subjekt odborně způ sobilý k provádění  takové ho dí la mělnebo mohl předví dat,
přesto, ž e nebyly v době uzavÍ 'ení  smlouvy zcela zÍ ejmé , t.j. přesto, ž e nebyly obsaž eny
v podkladech pro uzavieni smlouvy nebo z nich zjevně nevypýaly. Zhotovite|  na zá| ďadě wýš e

uvedené ho ptohlaš uje, ž e s použ ití m těchto vš ech znai'osti, podkladů  a pokynů  splni závazek
za| ož ený Smlouvou o dí lo vč as, řádně a za sjednanou cenu' ar-lrž by vyž adoval od objednatele j iné
než  dohodnuté  spolupů sobení .

1.7. Souč ástí  předmětu dí la je rcvněž  zajiš těnt bezpeč nostní ch opatření  na ochtanu liď a majetku
a uvedeď vš ech povtchů  dotč ených provádění m dila do pů vodní ho Stavu (chodní \ ,
komunikace, přilehlé  poŽemky' zeleň).

1.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění  ďla zachovávat platné  bezpeč nostní ' hygienické  a jiné

obecně závazné  předpisy, noÍ my a tozhodnutí  oryánů  veřejné  správy.

Č bnek I I .
Č as plnění

2.7. Zhotovtte|  se zavazuje ptové st dí lo ve sjednané  kvalitě, dohodnuté m termí nu, na svů i ná| dad
a na své  nebezpeč í  v následují cí ch termí nech ode dne zahájent stavby:

2.l.l. Zahátiení  stavby
dnem podpisu protokolární ho předání  staveniš tě

2.!.2.Dokonč ení  dí la _ stavby
do 50 dnů  ode dne zaháiení  stavby (dle nabí dky)

objednatel předá zhotoviteli staveniš tě v termí nu: nejpozději do 30 dnů  po podpisu smlouvy.
Objednatel se zavaztlje pievzí t dokonč ené  dí lo, a to do 5 dnů  po oztámení  zhotovitele o ieho
dokonč ení  a ýzvě k jeho pievzetl. o předání  a pievzett dí la bude sepsán a smluvní mi sftanami
podepsán předávaci ptotokol, v němž  budou uvedeny pří padné  vady a nedodělky.
objednatel převezme dokonč ené  dí lo s ýhradami nebo bez wýhrad. objednatel je optávněn
nepřevzí t dí lo, pokud toto není  způ sobilé  slouž it své mu ú č elu. Objednatel nemáptávo odmí tnout
pÍ evzea dí la pro ojedinělé  drobné  vady, které  Samy o sobě ani ve spojení  s j inými nebtántuž í váru
stavby funkč ně nebo esteticky, ani její už iván podstatným způ sobem neomezují .

Termí n dokonč ení  dí la se ptoďouž í  v pří padě, ž e ve stavbě nebude moci být pokmč ováno
z dů vodu klimatických vlivů , a to o dobu, kdy tyto vlir,7 trvají  - napÍ . poklesu teploty pod 5o C,
sněhová po\ fi''ka - aj. objektivně btántcí  řádné mu ptovedení . Tato skuteč nost bude
zaznamenána ve stavební m dení ku.
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2.2' objednatel se zavazuje provedené  dí lo převzí t, s ýimkou pří padu uvedené ho v předchozí m
odstavci, azap| aitza ně sjednanou cenu.

2.3. Prc rylouč ení  vš ech pochybností  se uváď, ž e smluvní  StÍ any shodně považ uji tuto Smlouvu
za smlouvu odváž nou dle ustanovení  $ 2756 obč anské ho zákoní ku a twdtž  se na závazky z ní
vzniklé  nepouž I jí  ustanovení  s 1764 až  7766 obč anské ho zákontku o změně okolností  a
ustanovení  s 1793 až  7795 obč anské ho zákoní ku o neú měrné m zktácent.

Č hnek I I I .
Cena dí la a platební  podmí nl;y

3.1. Smluvď StÍ any se dohodly na ceně ďla specifikované ho v č lánku I . té to smlouvy v rozsahu
ďe cenové  nabí dky zhotovitele ze dne2l. 4.2020:
Cena dí la bez DPH č iní  celkem 582216,22Kč
(slovy: pětsetosmdesátdvatisí cdvěstěš estnáct kotun č eských dvacetdvahalé řů )

3.2. Tato cena je sjednána jako nejr1iiš e pří pustná pro předmět dí la, její ž  ú plnost je zatač ena
ve smyslu s 2620 a 2621' obč anské ho zákonikl, a obsahuje veš keré  nákJady potřebné  k jeho
ú plné mu a bezvadné mu dokonč ení  ve sjednané m tozsahu a kvalitě, dané m cenovou nabí dkou.
Předmět dí la a jeho cena zahtnuje veš keté  věci (zejmé na vybavení  zhotovitele, matedály,
technologická zaI izeý, veš keté  ptáce vč . pomocných, jakož  i dalš í  č innosti, služ by, dodávky a
výkony, kterých je zapotiebí  ke splněti závazku za\ož ené ho touto smlouvou' jakož  i zisk
zhotovitele.

3.3. Pří padná změna ceny ďla mliž e nastat jestliž e:

- objednatel bude pí semně pož adovat ptovedení  prací , kteté  nebyly souč ástí  sjednané ho
předmětu smlouvy

- objednatel bude pí semně pož adovatvypustit některé  práce předmětu ďla
- při rcallzaci se zjistí  skuteč nosti, které  nebyly v době podpisu smlouvy znárny, a zhotovitel je

nezavinj)' a ani nemohl předví dat a ma1í vliv na cenu c] í la

- při reahzaci se zjistí  skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.
neodpoví dají cí  geologické  ú daje, apod.)

Vpří padě změn u ptací , které  jsou obsaž eny vpolož kové m rczpoč tu, bude změna ceny
Stanovena na zálďadě jednotkové  ceny dané  ptácev polož kové m tozpoč tu' V pří padě ptaci,kteté
nejsou v polož kové m tozpoč tu uvedeny, bude cena stanovena na zál< Ladě platné  cenové  soustavy
URS nebo RTS v souladu S cenou v mí stě a č ase obvyklou.

Bude-li objednatel pož ádán o dodateč nou změnu č i doplněď tozsahu prací  optoti předaným
podkladů m, bude smlouva po odsouhlasení  oběma smluvní mi sttanami doplněna pí semným
dodatkem smlouvy se zpřesnění m smluvní ho předmětu a č asu plnění  a ocenění m dodateč ně
sjednaných ptací .

3.4. Smluvní  stÍ any se dohodly, ž e ú htada ceny dí la bude ptovedena na zál< Ladě daňové ho
dokladu _ faktury. Pří lohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis ptovedených ptací  s
t im, ž e bude fakturováno za skuteč ně ptovedené  ptáce v cenách ryplýnrají cí ch z po\ož kové ho
rozpoč tu. Bez soupisu provedených pruci je faktura neú plná. Č lenění  faktutovaných stavební ch
prací  bude ďe pokynů  objednatele tak, aby bylo mož nó zařadttjednotlivé  polož ky wýdajů  ďe
Dohody o poskytnutí  dotace. Cena dí la bude htazena pdběž ně na záů dadě daňoqých
dokladů  (faktut) vystavených zhotovitelem zptavidla iedenktát měsí č ně, přič emž  datem
zdanitelné ho plnění  ie poslední  den pří sluš né ho měsí ce. Splatnost daňoqých dokladů  se
sjeďnává na třicetidenní  lhů ta poč í tanou ode dne dotuč ení  daňové ho dokladu.
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Fakturu dodavatel zaš Le na sí ďo zadavatele v poč tu 2 paté , v poznámce faktury bude uvedeno

,,Rekonsftukce sociální  ch zaÍ í zent na Zš " v támci ptofektu ,,Ře..ita1izac e areáIu Základní  š koly
Týnec nadSázavou".

3.5. Smluvní  stÍ any si ujednaly, ž e za den ú htady ceny ďla dle daňové ho dokladu se považ uje den,
kdy je č ástka odepsána z ú č t.:  objednatele.

3'6' Daňoý doklad bude obsahovat veš keté  zákonné  nálež itosti stanovené  platnými ptávnmi
předpisy. Bude-li daňowý doklad vykazovatvady, je objednatel optávněn vú at jej zpět zhotoviteli
ve lhů tě jeho splatnosti, s uvedení m dů vodů  jeho vtácení .

Č tánek IV.
Ptáva a povinnosti smluvní ch stran

4.1. K ptojednán podstatných skuteč ností  plnění  té to smlouvy, celkové ho postupu stavby a

postupu stavební ch prací , dáIe také  k ptojednání  pto splnění  zakázl< y potřebné  spoluptáce mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteč ní  ptavidelné  kontolní  dny. I (onttolní  dny se uskuteč ní
v termí nech dohodnuých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při prováděnt dfla samostatně při tespektování  obsahu té to smlouvy a:

- stavební ho zákona a jeho ptováděcí ch vyhláš ek, ustanovení  o bezpeč nosti ptáce a zaÍ izeni
při ptovádění  stavební  ch ptací

' pož adavků  stanovených ptávní mi předpisy v oblasti ochrany ž ivotní ho ptostředí  apod.

- předpisů  pož átntch a předpisů  hygrenických

4.2. Staveniš tě ve stavu způ sobilé m k zahájen teahzace předmětu dí la bude předáno ptotokolárně
zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen prové st dí lo na svů j náklad a na své  nebezpeč í  ve sjednané  době a

v dohodnuté  kva] itě. Veš keté  materiáIy a vytobky použ ité  pro zhotovení  dí la musí  odpoví dat
nejvyš š í  jakostrrí  tří dě a být v souladu se vš emi platnými normarni a předpisy.

4.4. objednatel nebo j í m pověřený zástupce je optávněn kontrolovat ptovádění  dí la' Zjisú -h
objednatel, ž e zhotoví tel ptováď ďlo v Í ozpoftl se srrymi povinnostmi, je objednatel optávněn
dož adovat se toho, aby zhotoví tel odstranil vady vzniklé  vadným provádění m dí la a dí lo ptováděl
Í ádným způ sobem. Jestliž e zhotovitel dla tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu
poskytnuté  a postup zhotovitele by veď nepochybně k poruš ení  smlourry, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo j í m pověřené ho zástvpce minimálně dva
pracovní  dny předem zápisem do stavební ho dení ku ke konttole a kptověřeď ptací , kteté
v dalš í m postupu budou zakÍ yty nebo se stanou nepří stupnými. Neuč iní -li tak, je povinen na
ž ádost objednatele odkqýt ptáce, kteté  byly zakfyq nebo kteté  se staly nepří stupnými na svů j
náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo j í m pověřený zástwpce ke konttole přes vč asné  pí semné  ,,ryzváru

nedostaví , je zhotovitel oprávněn předmětné  ptáce zakýt. Bude-li v tomto pří padě objednatel
dodateč ně pož adovat jejich odkrytt, je zhotovitel povinen toto odkrytí  prové st na nálďady
objednatele.

4.7, Zhotovitel zajists' na své  ná| ďady a odpovědnost vybudování  veš keté ho zailzent staveniš tě,
kteté  bude nezbytné  pto ptovedení  ďla a jeho pfovoŽ' Zhotovitel se zavazuje, ž e Í ádně označ i
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staveniš tě v souladu s obecně platnými ptávní mi předpisy. Zhotovitel zabezpeč i mí sto stavby _
staveniš tě od okolní ch ploch, kteté  nebudou dotč eny stavební  č inností  zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajisit v támci zaií zeni staveniš tě podmí nky pro výkon funkce
autorské ho dozoru projektanta a technické ho dozoru stavební ka, pří padně č innost kootdinátota
bezpeč nosti a oclttany zdnvi při práci na staveniš ti a to v přiměřené m rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udtž ovat na pt'evzaté m staveniš a a pÍ í iezdoqých komunikací ch
pořádek a č istotu a je povinen odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  jeho provozem nebo
č inností . V pří padě jaké hokoliv naruš ení  č i poš kození  okolní ch ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poš kozené  plochy nejpozději k termí nu piedán hotové ho dí la do pů vodní ho stavu.
Pů vodní  stav před zahájenm prací  zhotovitel prokazatelně zdokumentuj e.

4.70. Zhotovitel si zajisa na své  náklady pÍ í padná odběrná mí sta energí , vody a ostatní ch služ eb
nutných k provedení  dí la vč etně měření  odběru. Napojovací  body si dohodne s poskytovatelem
mé dií .

4.1,1,. Zhotovitel v plné  mí ře zodpovidá za bezpeč nost a ochtanu zdraví  vš ech osob v pÍ ostofu
staveniš tě, které  se zde nacházejí  oprávněně (tyto osoby mají  povinnost se hlásit L}

stavbyvedoucí ho zhotovitele) a zabezpeč í  jejich vybavení  ochtannými ptacovní mi pomů ckami.
Zhotovitel je povinen zajisit bezpeč nost ptáce a pÍ ovozu podle platných ptávní ch předpisů  a

nofem bezpeč nostní ch, hygienických, pož árntch a ekologichých. Prostory staveniš tě budou
vyvž í vány wýluč ně pto ú č ely souvisejí cí  s provádění m ďla.

4.12. Veš keré  odborné  ptáce musí  vykonávat pracovní ci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ,
mají cí  pří sluš nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovní ků  je zhotovitel na pož ádán
objednatele povinen přeďož it.

4.'l3. Zhotovitel je povinen umož nit vykon technické ho dozoru stavební ka a autotské ho dozoru
projektanta, pří padně qikon č innosti koordináton bezpeč nosti a ochtany zdtaví  pÍ i prácí  na
staveniš ti pokud to stanoví  jný ptávn předpis.

4.14. Technichý dozor stavby nesmí  provádět dodavatelani osoba s ní m propojená.

4.15. Techniclý dozot objednatele není  optávněn zasahovat do č innosti zhotovitele, je vš ak
oprávněn dát ptacovní ků m zhotovitele póikaz přetuš it práce, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není  dosaž itelný a je-lt ohtož ena bezpeč nost ptováděné  stavby, ž ivot nebo zdtavt
pracují cí ch na stavbě nebo zhotovitel prováď dí lo vadně č i v rozporu s pož adavky a potřebami
objednatele.

4,1'6. Zhotovitel je povinen ptové st ďlo v kvalitě odpoví dají cí  platným právntm předpisů m a

notmám.

4.17. Zhotovitel bude tespektovat předpisy ýkýici se, zejmé na zákona č . 309 / 200ó Sb., kteým
se uptavují  dalš í  pož adavky bezpeč nosti a ochtany zdtaví pI iptácí v ptacovněprávní ch vztazí cha
o zajilš těn bezpeč nosti a ochtany zdtaví  při č innosti nebo poskytování  služ eb mimo
ptacovněprávnt vztahy (zákon o zají š těn dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdtavi pť s'

pú cí ), a naří zení  vlády č .591 / 2006 Sb., o bliž š í ch minimátní ch pož adavcí ch na bezpeč nost a
ochranu zďtaví  pÍ i pú ci na staveniš tí ch.

4.1'8. Zhotovitel na sebe piejimá zodpovědnost za š kody způ sobené  na zhotovované m dí le
po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí  předmětu dí la objednatelem, stejně tak za š kody
způ sobené  svou stavební  a j inou č inností  třetí  osobě.
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4.'l'9' Zhotovitelje povinen být pojiš těn ptoti š kodám způ sobeným jeho č inností  vč etně mož ných

š kod pracovní ků  zhotovitele. Steiné  podmí nky je zhotovitel povinen zajisit u svých

subdodavatelů . Doklad o pojiš tění  je zhotovitel povinen napož ádání  objednateli předlož it.

4.2O. Zhotovitel se v souladu s ustanovení m $ 2 pí sm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanč ní

kontrole ve veřejné  sptávě a o změně někteých zákoni, ve znění  pozdějš í ch předpisů  stává

osobou povinnou spolupů sobit při qýkonu finanč ní  kontroly ptováděné  v souvislosti s ú hradou

zbož í nebo služ eb zveiejnýchqýdajů  nebo veřejné  finanč ní  podpory.

4.27, Zhotovitel odpoví dá za to, ž e předmět dí la bude mí t v době jeho piedán objednateli a

po dobu záruč ni doby vlastnosti stanovené  obecně závaznýmj předpisy a závaznými normami'

ýo zfuuč ru dobu má objednatel ptávo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstanit
teklamovan é  vady bez zbyteč né ho odkladu v termí nech dohodnuých s objednatelem.

4.22. Likvidace veš keré ho výkopové ho a demontované ho matedálu, ktetý je majetkem

objednatele, mů ž e být ptovedeno pouze s jeho pí semným souhlasem. Zhotovitel odpoví dá za

řádnou likvidaci vzniklých odpadů , nejpozději při přejí mací miizeru předá zhotovitefi doklad o

zají š těn[kvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č .1'85/2001Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovttel je povinen řádně uchovávat veš ketou dokumentaci souvisejí cí  s rcaizaci projektu

vč etně ú č etní ch dokladů  minimálně do konce toku 2031. Pokud je v č eských právntch předpisech

stanovena lhů ta delš í , musí  být použ ita pro ú schovu delš í  lhů ta.

4,24. Zhotovitel je povinen minimálflě do konce roku 2031 poskytovat pož adovarté  infotmace a

dokumentaci souvisejí cí  s teahzací projektu zaměstnanců m nebo zmocněnců m pověřených

orýnů  (SZIF, Minisierswa zeměd8htví  Č R, Mi''irt"'stva financí  Č R, E r'op.ké  komise,

Evtopské ho ú č etní ho dvota, Nejr,yš š í ho konttolní ho ú řadu, pří sluš né ho otgánu finanč ní  správy a

dalš í ch oprávněných orýnů  státní  správy) a je povinen vywořit výš e uvedeným osobám

podmí nky k provedení  kontroly vztahují ci se k realizaci ptojektu a poskytnout j im při ptovádění

kontroly souč innost.

Č Hnek V.
Stavební  dení k

5.1. o podstatných zálež í tostech v pruběhu provádění  dí la vede zhotovitel stavebď dení k ďe

$ 157 odst. 4 zákona č .183/2006 Sb., o ú zemní m pLánovánt a stavební m řádu (stavebntzákon),

ve znění  pozdějš í ch předpisů  a $ ó vyhl. č . 499 / 2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební  dení k

musí  být pří stupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných ptací , osobám

pověřeným k ptovádění  autorské ho dozoru, dalš í m osobám optávněným knahltž eni nebo zápisu

do dení ku ze smlouvy a to po celou dobu provádění  dí la.

5.2. I ftomě zápisů  poďe odst. 5'1. tohoto č lánku se do stavební ho dení ku zapí suji také  zápisy

z pÍ edáru staveniš tě, zápisy o zabájent pnci, zápisy o zdtž eni pncí , zápisy o pří padných

technických změnáchřeš ení , zámětách materiálů , zápisy o konttolách apod.

Stavební  dení k musí  být v ptacovní  době pří stupný pto oprávněné ho zástwpce objednatele

na stavbě.

5.3. Do stavební ho dení ku se zapisují  veš keré  tozhodné  události pro plnění  smlouvy, ú daje

o č asové m postupu pncí  a jejich jakosti, přejí mky zakryých č ású  a ú daje pto posouzení  prací

orgány státní  sptávy.
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5.4. obiednatel je optávněn vyjadřovat se k jednotlirrym zápisů m v-e Staveb1í m dení ku, pří p.

zapí suje své  pož "da"_ky na zhotovitele. Smluvní  stÍ any se k jednotliqým zápisů m ve stavební m

a."í t" 
"yi"ar"ii 

ve lhutě do 3 pracovní ch dnů  od provedení  zápisů  druhou StÍ anou. Nevyjádřili

se v té to lhů tě má se za to, ž e s obsahem zápisu souhlasí .

5.5. Zápisy ve stavební m dení ku vš ak nejsou způ sobilé  způ sobit změny té to smlouvy, mohou

vš ak být podkladem pto sjednání  jeií ho pí semné ho dodatku'

5.ó. Je zakázáno zápisy ve stavební m dení ku přepisovat, š krtat nebo vytthávat z něj jednotlivé

stránky. Vedení  deů ko konč í  dnem odsttanění  poslední  vady oznámené  (reklamované ) v zápise

o předání  apievzett Stavby.

č bnek VI .
Předání  a převzetí  dí la

6.1. Zhotoví telje povinen pí semně lryzvatobjednatele k převzetí  dí la dle té to Smloul'y alespoň t} i

dny před navrhávaným drr"m, t j. před dnem kdy bude dí lo připtaveno k piedánt, t1. kdy bude dí lo

dokónč eno řádně bezvada nedodělků  a plně funkč ní '

6.2. Dito je považ ováno za dokonč ené  po ukonč ení  vš ech prací  poďe smlo.uvÍ , pokud jsou

ukonč eny'iádně bez vad a nedodělků  a zhotovitel předal objednateli vš echny pož adované

doklady, listiny, certiÍ ikáty, a pÍ ostofy tvoří cí  staveniš tě jsou vyklizeny a vyč iš těny a uvedeny

do pů vodní ho Stavu.

6.3. ob1edn ateI  jepovinen pÍ evzí tdí lo v mí stě jeho provádění  i v pří padě, ž e má ojedinělé  &obné

vady, kieré  s"my o sobě ani'rre spolení  s j inými nebú ní  už í váru stavby funkč ně nebo esteticky, 
^ 'i

její  už í várr. podstatným způ sobem neomezují .

6.4. o piedán apievzeti.dí la bude smluvní mi sttanami sepsán ptotokol, podepsaný oprávněný'mi

zástupci oboo ,á.r..ní ch stran. V předávací m protokolu bude stvÍ zeno' ž e zhotovitel předal ďlo,

které  je plně funkč ní  a způ sobil3 slouž it ..ré -o ú č elu' Pro pří pad, ž e dik9 vykazi1e vady č i

,r.dojěu.y, tyto budou páp'ány v pÍ edávací m protokolu s termí nem jejich odsttanění , který

nesmí  bí  deí š í  než  deset_d''ů . Po jejich odstranění  se protokolátní  pfiedán dí la bude opakovat.

ó.5. obiedn ateI  piizve k předání  a pÍ evzeú  dí la osoby vykonávají cí  funkci technické ho dozoflr

stavební ka, pří padně také  autorské ho dozotu projektanta'

Č bnekVI .
Ylastnické  ptávo, nebezpeč í  š kody, odstoupení  od smlouvy

7.1. Vlastní kem zhotovované ho dí la je od poč átku objednatel. Nebezpeč í  ztáty, zntč ent,

poš kození  nebo sní ž ení  hodnoty dí la vš ak nese zhotovitel a to až  do doby pí evzett dí Ia

obi.drr"t"l"m. V pří padě, ž e dojdě ke š kodě na předmětu dí la nebo bude předmět dí la (eho č ást)

zcL| a zntč e.r, i. "tňtovitel 
povinen vlastní m nákladem ďlo ptové st a ukonč it v souladu se

smlouvou.

7.2. objednatel je optávněn odstoupit od té to smlouvy v pří padě ž e:

- zhotovitel provádí  dí lo v prokazatelně nizké  kva[ tě;

- zhotovite| použ í vá při zhotovovánt dita materiá| y ptokazate| ně rrLzké  kvality;

- zhotovit"l l. ., podstatné m ptoďení  se zhotovení m dí la, přič emž  za podstatné  proďení  se

považ uje doba delš í  tež  30 kalendářní ch dnů

při splnění 'podmí nky, kdy objedn ate! vyzva! zhotovitele k odstranění  závadné ho stavu a poslcyď

mu přiměřenou lhů tu k nápravě.
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7.3. Zhotovitel mů ž e odstoupit od smlourry, pokud je objednatel v ptodlení  s placení m
oprávněně qruč tované  ceny dí la podle té to smlouvy po dobu delš í  než  30 dnů  po splatnosti

daňové ho dokladu, avš ak teprve poté , kdy na toto ptodlení  objednatele předem pí semně
upozornil a poskytlmu odpoví dají cí  lhů tu k nápravě'

7.4. odstoupení  musí  být oznámeno pí semně a je ú č inné  dnem jeho doruč ení . V pochybnostech
se má za to, ž e doruč eno je třetí  den po jeho prokazatelné m odeslání  druhé  smluvní  straně na

adresu uvedenou v záb'laví  té to smlouvy.

7.5. odstoupení m od smlour,7 zantkají  vš echna ptáva a povinnosti smluvní ch stÍ afl ze smlouvy
s ýimkou nároku na náhtadu š kody vzniklé  potuš ení m smlouvy a nároku na sjednané  smluvní
pokuty.

Clánek VI I I .
Zátwka za dí lo

8.7. Zhotovitel poskytuje podle té to Smlou\T objednateli zátuku za jakost dí la ve smyslu $ 1919

obč anské ho zákonlku dí la vč etně vš ech dodaných technologí  v dé lce ó0 měsí ců  ode dne řádné ho

pÍ evzett funkč ní ho dí la způ sobilé ho slouž it své mu ú č elu objednatelem. Po dobu záruč rn doby

zhotovitel garantuje, ž e dt7o bude plně funkč ní  a bude mí t předepsané  vlastnosti.

8.2. Záruč nt doba neběž í  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e předmět dí La už í vat pto vady,

za které  zhotovitel prokazatelně odpoví dá.

8.3. Zjilš těné  vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastní m nákladem nejdé le

do pěti dnů  ode dne uplatnění  teklamace tak, aby dí lo udrž el v pÍ ovozuschopné m Staru. Pokud
zhotovitel bude v ptoďení  s odstranění m vyýkaných vad č i nedodělk,3, zavazuje se zapladt

objednateli smluvní  pokutu ve r,ryš i 3.000,- I š č  za kaž dý den proďení  s odstranění m sads.

V pří padě prodlení  zhotovitele s odstranění m vad o dobu delš í  dvaceti dnů , je objednatel

optávněn zají sitjejich odstranění  t ietí  osobou na náHady zhotovitele.

8.4. oznámení  vad musí  být zas| áno zhotoviteli pí semně, doporuč eným dopisem, oznámení m
do datové  schránky, telefonicky s následným pí semným potvtzení m nebo e-mailem bez
zbyteč né ho odkladu po je1ich zjí š těn.Y oznámeni vad musí  býtvada popsána. Pro urč ení  dne

oznámentvad zhotoviteli platí  datum odeslání  dopisu, oznámeni č i e-mailové  zptávy.

o odstranění  vady bude sepsán protokol, kteý podepí š í  obě smluvní  StÍ any' Protokol vystaví
zhotovitel a musí  v něm být uvedeno:

a) jmé no zástupců  smluvní ch sttan

b) č í slo smlour,7 o ďlo
.) datum uplatnění  a č í slo jednaci teklamace

d) popis a rozsahvady a způ sob její ho odsttanění

") datum zahájení  a odstranění vady

0 celková doba ttván: 'vady pod zjiš tění  do odstranění
g) vyjádřen, zdavadabtánt7a řádné mu už í vánt dfla.

8.5. Zá::uč rli. doba, neběž í  ode dne teklamacevady do dne její ho odstraněni a předání  objednateli,
běh záruč lli. doby pokrač uje dnem následují cí m po předání  a pievzeú  odstraněné  teklamované
vady.

8.6. Zhotoví tel se zavazuje odstranit teklamovanou vadu i v pří padě, ž e j í m nebude uznána
za oprávněnou s tí m, ž e prokáž e-li teklamací  za neoprávněnou a toto dolož í  pří sluš nými
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dokumenty, uhradí  objednatel zhotoviteli náklady spojené  s odstranění m reklamované  
^nelznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč ní  lhů ty, pÍ Ič emž  i teklamace

odeslaná objednatelem v poslední  den zátuč nllhů ty se považ uje zavč as uplatněnou.

č hnek IX.
Sankce

9.1. Smluvní  stÍ any se dohodly, ž e zhotovitel je povinen zaplaat objednateli za proďení  s:

b) předání m bezvadné ho, dokonč ené ho a funkč ní ho dí la ve sjednané m termí nu, ďe č lánku I I .
odst. 2.1. smlouvy smluvní  pokutu ve wýš i 0,1'o/o z celkové  ceny ďla za kaž dý i započ aý den
ptoďení  až  do splněni závazku. Smluvní  pokuta je splatná do patnácti dnů  po doruč eď její ho

vyuč tování  zhotoviteli. objednatel je optávněn započ í st r,7ú č tovanou smluvní  pokutu zhotoviteli
proti vní č tované  ceně dí la č i jednotlivé  etapy, pÍ ič emž  zhotovitel s tí mto jednostranným

započ tení m souhlasí .

9.2. Smluvní  strany se dohodly, pro pří pad proďení  objednatele se zap| acenim optávněně

v1ú č tované  ceny ďla zhotoviteli na povinnosti objednateLe zap| ait zhotoviteli smluvní  ú rok
z ptodlení  ve qýš i 0,1o/o z dluž né  č ást$ za kaž dý i započ aý den ptoďen: ' se zaplacení m

fakturované  ceny dí la. Smluvní  ú tok je splatný do patnácti dnů  ode dne doruč ení  jeho qú č tor'ání
objednateli.

Č lanekX.
Vyš š í  moc

10.1. Smluvní  strany se osvobozují  od odpovědnosti za č ásteč né  nebo ú plné  nesplnění  smlul_nrch

závazktl ve smluvené m tetmí nu, jesďiž e se tak stalo v dů sledku vyš š í  moci. Za irš š í  moc se

po| < Ládaji okolnosti, kteté  vznikly po uzavÍ eni smlouvy v dů sledku sftanami nepředrí datelnÍ c:
událostí  mimořádné  povahy (pří rodní  katastrofý, stávka apod.).

10.2.v kaž dé m pří padě je vš ak StÍ ana postiž ená vyš š í  mocí  povinna neprodleně druhou SÚanu

infotmovat a prové st neodkladně vš echna opatření  k zabú něnt vzniku š kod.

10.3. V pří padě vyš š í  moci se prodluž uje lhů ta ke splnění  smluvní ch povinností  o dobu, během

kteté  budou následlry vyš š í  moci trvat vč etně doby prokazatelr:ě nutné  k jejich odstanění .

o ukonč ení  vyš š í  moci a odstranění  následků  musí  postiž ená sttana drrrhou StÍ anu pí semně

informovat.

10.4. Přeruš entprací  pro pů sobení  q'š š í  moci se zaznamenávají  do stavební ho dení ku.

Clánek XI .
Závé rcč ná ustanovení

1,1,.L. Yztaby smluvní ch StÍ an neupÍ avené  touto smlouvou Se ří ď obecně závaznými právní mi
předpisy, předevš í m zák. č . s9 / 2012 Sb., obč anský zákontk, v platné m zněnl'.

11'.2. obsah té to smlour.y lze měnit pouze formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě

p odep sané ho oprávněnými zástup cí  smluvní ch s tran.

11.3. Veš keté  pří lohy k té to smlouvě wořijejí neďlnou souč ást.
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77.4.Tatosrnlouva nabyváplatnosti a ú č innosti dnem jeií ho podpisu oběma smluvní mi stÍ anami'

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaž dá smluvní  stfana obdňí  jedno

vyhotovení .

11.ó. Smluvní  strany tuto smlouvu přeč etly, s je!í m obsahem souhlasí , prohlaš ují , ž e smlouva je

uzavfuána svobodně a váž ně, nilrloliv .r"tí sni nebo za nápadně jednosttanně nevýhodných

podmí nek a la dttkaz souhlasu s obsahem smlouvy pilpojují -zástupci obou smluvní ch stnn své

vlastnoruč ní  podpisy.

Pří lohy:
oceněný vykazwýměr z cenové  nabí dlry

VTýnci nadSázavoudne / / í  / a/0 VTýnci nadSázavotrdne k trxpl?

Mgt. Martin Kadrnož ka
staÍ osta

Město Týnec nad Sázavou

obierlnatel
mĚsro rýnBc NAD sÁzn

K Náklí  404
257 4l Týnec nad Sázavou

-12-

# P'f'; fiI ilFJ# * -
.!et.i 603 466 769,6{ x',t66 716
lC: .616 83 013 Í IĚ cz6'6&B.3
lel.:603 466 769,6(B { 66 I t6
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1(TYETtrIUT-I '('I 'PTSU FRASI
Stavba:

Rekonstrukce sociální ho za í zení  í . stupe - Komenské ho 265' 257 41 T nec nad Sázavou

Objekt:

soí  - Wc chlapci a dí vky - í . stupe

KSO:

Mí sto: Lpavilon

Město T nec nad Sázavou

CGCZ:
Datum:3.4.2019

Zadavatel: lÓ;OO2329Oa

DlČ :CZoo232904

Uchazeč : Dle v běrové ho í zení lČ :

DlČ :

É :

DlČ :

lČ :

DlČ :

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 582216,22

DPH ákladní

sní Žená

základ daně

5822't6,22

0,00

Sazba daně

21,000/o

15,00%

V š e daně

'122265,41

0,00

Gena s DPH v czK 704 481,63

llnnr t r I



T---Frn-An TULAUE uLE NE Nl uuuPruu r.r(Aur
Slrvbo:

Objekt:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

3

Rekonstrukce sociálnÍ ho za izení  'l..stuperl _ Komenské ho 265,2574í  T nec nad Sázavou

soí  _ WC chlapci a dí vky _ í . stuperi
l.pavilon

0 Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
0

0K ddí lu-Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV-Práceadodá

Cena celkem [CZKJ

582 216,22

't33 153,1g

24 443,03

94 8't3,91

3 758,00

I021,60

1 116,64

449 063,04

21 584,86

108 601,40

61445,65

35 800,28

19 464,70

159,50

48 572,58

148 795,55

4 638,52

vky HSV
- Svislé  a kompletní  konstrukce

6 - Úpravy povrchrl, podlahy a osazování
9 - ostatní  konstrukce a práce, bourání
997-Pesunsutě

998-Pesunhmot

PsV-Prácead odávky PSV
72 't  - Zdravotechnika - vnit ní kanalizace
725 - Zdravotechnika _ za izovací p edměty
726 - Zdravotechni ka - p edstěnové  instalace
735 - Úst edn í  vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace _ silnoproud

766 - Konstrukce truhlá ské

771-PodlahyzdlaŽdic

78í  - Dokonč ovací  práce - obklady

784 - Dokonč ovací práce - malby a tapety

vt plní

I

.1
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ottut'to rFrA(,l
Stavba:

Objekt:

Mí sto:

Zadavatel: .

Uchazeč :

Rekonstrukce soclálnÍ ho za lzgnl 't , ttupcil - KomrnrkÓho 266,2 7 4t T nro nld 8ar.vou

soí  _ Wc chlapcia dí vky - í . stupeil

l.pavilon

0

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

0

0

PČ  Typ K d

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

Popí s MJ MnoŽsfuí  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]

582 216,22

133 153,18

D3 Svislé  a etní  konstrukce 24 03
24 443,03872,OO28,031m2P í č ka z p robetonov'. ch hladk ch tvámic na tenkovrstvou maltu tl 150 mmu2272245K1

D6 a osazovanr ní 94 81 91

7 U4,00

1813,02

20 888,89

41 096,00

13 200,00

3168,00

7 304,00

816,00

4 020-00

í  898'99

3 736,00

1 200,00

288,00

6U,00

9,000

0,451

'r 1 ,000

11 ,000

11.000

11,000

11,000

m2

m3

kus

kus

kus

kus

kus

Vápenocementová hrubá omí tka r h ve stropech š í il< y do 'l50 mm

Doplnění  dosavadní ch mazanin betonem prost m plochy do 1 m2 tlouš ť ky do 80 mm

osazování  ocelou' ch zárubní  obloŽkou. ch dodateěné  pl do 2,5 m2

zárube ocelová oblož kováí  hranaf profrI  145 600 levá,pravá vč . nátěru

dve e d evěné  vnitní  hladké  plné  1kí dlové  600x1970mm

zámek ďavebnÍ  zadlabací  dozick 0243 lev zn

kování  dvenÍ  vrchní  klika vč etně rozet a montáž nÍ ho mateiáIu R PZ nerez PK

611325101

631311121

642944121'

55331 1 39

61160132

54925015

54914620

K

K

K

M

M

M

M

2

3

4

5

6

7

I

D9

D 997

ostatní  konstrukce a bourání

P esun sutě

3 í 86'00

572,00

177,00

í 43'00

'r8,000

4,000

m2

m2

Vybourání  kovou ch rámť r okenjednoduch ch vč etně k í del pldo2m2

odsekání  a odebrání  obklad stěn z vnitní ch obkládač ek plochy do 1 m2

r lsaaozzzns
x lszaosssrr

I
't0

3 758,00

9 021 60
2 091,65

1 183,10

1 542,53

4 204,32

419,00

237,00

10,30

1 í 40'00

4,992

4,992

149,760

3,688

t

t

t

t

Vnitrostaveniš tní  doprava suti a vybouran ch hmot pro budovy v do 6 m s použ ití m mechanizace

odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku nebo meziskládku do 'l km se sloŽení m

P í platek k odvozu suti a vybouran ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km

Poplatek za uloŽení  na skládce (sk| ádkovné ) stavební ho odpadu směsné ho k d odpadu 170 9o4

99701 31 í  1

9970 t 3501

99701 3509

997013831

K

K

K

K

11

12

13

14

D PSV Práce a dodávky PSV
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449 063,04

D 998 P esun hmot
í  1í 6'o4262,004,262tP esun hmot pro budovy zděné  v do 6 m9980í  í  001K15

111 64



Foplr
MJ Mnotllvl J ocnr lCZKl Ccnr cclkcm Í czKl 

-l

'.o 
Í vp rm

21 86

t21
t2lt l

721 210Úí  3

721211403

/ rlrlvolcoltnlkr vlllltnlhrtlrll'lol
í t1ltrvr r ttt lvl ttt lvtlt ly hrtrrllrrl1rrlrrlt r vtxlrlvrxltt lrt lt tt llvrrtl(t

l)ontonlál vprrrrl ;xxthltov oh 
' 

hyrclhl()v'rlorrrÓ klrnlrrlrty ] )N t0()

roub

kuo

kua

t

1,000 15 945,00 't5
ll

l0

17

18

K

K

K

2, 179,00

e rulnlnt ttrávÓlcnt ploll vrrlrrlá votlÓ
2,000 2 M0,00

podlrhovl r vodorovn m odlokom DN 40/  O r rulomttlck nl
0,003

K 998721 101 P esun hmot tonáŽnl pro vnltnl kansllzaco v oblcktcch v do 0 m

108 60í

D 725 zaŤ izovaci soubor

DemontáŽ umyvadel bez v tokov' ch armatur

DemontáŽ klozetť r splachovací  s nádž í

DemontáŽ pisoárou' ch stání  s nádÉ í  a jední m záchodkem

DemontáŽ baterie nástěnné  do G 3 /  4

61 445 5

D 726 Zdravotechnika - instalace

35 800

D 735 Ústední tělesa

19

197,60

3 996,00

8 700,00

1728,00

21 840,00

2 052,00

I  570,00

28 457,00

27 840,00

2134,00

858,00

460,80

768

650,00

1 450,00

288,00

3 640,00

171,00

333,00

870,00

2 587,00

4 640,00

194,

143,00

76,80

128,00

6,000

12,000

12,000

6,000

11,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1',\

6,000

11

soubor

kus

t

soubor

kus

kus

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

soubor

m6doobjektechp edmětyzanzovactprotonáŽníhmotP esun

s filtrem 1 / 2"x98", kulatVentil rohoÚ
mm50ramí nkadé lkouamt istíkulat motáč iu mklasickástojánkováumyvadlováBaterie

uzávěrka pro umyvadla DN 32

teplotníkrabicímontáž npisoáruautomatickSplachovač
š roubystěnunap ipevněnésifonnakrytubezmm600í  kysbí lékeramickéUmyvadlo

trubič koup ipojovacíst2Grohornj'chventilť r

stěnynosnenazávěsn chmrsklozetov'. chMontáŽ

závěsn bí lá

101

998725101

940í

ALP.ARVOOI

725822631

725121015

725211603

22813

725820801

725119125

725210821

725110811

K

K

K

K

M

M

K

K

K

K

K

K

K

3't

32

28

29

30

25

26

27

22

23

24

20

21

65,65

61 380,00

650,00

5 580,0011 ,000

0,10'l

soubor

t

kcezděnémasivndozávěsnmm080zep eduovládání msklozetp edstěnalnstalač ní
m6doobjektechprefabrikátyinstalač nprotonáŽníhmotP esun

726111031

9987261 1 1

K

K

33

34

589,20

412,00

5 240,00

984,00

147,30

103,00

262,O0

246,00

4,000

20,000

4,000

4,000

kus

kus

kus

kus

m20,09dopanelovéstropníp sazenébytovéLEDsví tidloMontáŽ

k í ž ov , azení  7 10A bí l '
svorek4dofunkč nostizachování mseš rouborn chAdonormální chnástěnn chspí nač ť tDemontáŽ

mokrénebovenkovníA16donástěnnt í / č 'typ lovsplnacMontáž

1372061

1310411

A88.0002466.URs

741313815

K

K

M

K

44

41

42

43

100,28

16 028,00

1 512,00

2 012,00

10 500,00

5 648,00

I  090,00

4 007,00

756,00

10 500,00

1 412,00

2,000

0,092

1,000

4,000

4,000

4,000

kus

soub

t

soub

kus

kus

m6doobjektechtělesaotopnáprotonáž níhmotP esun

mm401dodé lkyt í  ad chpanelov,ďtělesotopn chMontáŽ

deskové  V300L2000 mntěleso otopné

montáŽ osouš eč ť r elektrick ch

mm500dodé lkajedno adé hopanelové hotělesaotopné hoDemontáŽ

systé muvypuš těníanapuš těnívc.topenírozvodirÚprava

998735101

7351 593í  0

735151811

K

K

K

K

M

K

40

37

38

39

35

36

358,00

5 280,00

1,86621,00

D 741

19 464 70



34818210

741374803

998741't01

M

K

K

45

46

47

eČ  ryp

D 766

Kd
Popis

svÍ tidlo bytové  nástěnné  ptastové  lP 42 1 og, 1 Xg W
Demontáž  led pásku v profilu bez difuzoru se zachování m funkč nosti

hmot tonáŽní  pro silnoproud v objektech v do 6 m

Konstrukce truhlá ské

MJ MnoŽství  J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]

20,000

20,000

0,010

m

11 200,00

í  004'00

35,50

560,00

50,20

3 550,00

kus

766622862K48

I  436,88

3 20't,64

't4,90

33,20

96,435

96,435

m2

m2

3,80mdovyš kymí stnostechpodkladupenetracejednonásobnáakrylátoVá

m3,80dov š kymí stnostechotěruvzdom chv'boměmokrazasměsízemalbybí lé

8í  101K

K

60

6í

I336,09

80 888,30

54 878,24

í  166'04

1 461,24

2 065,64

47,20

458,00

282,48

474,

540,00

565,00

176,6't2

176,612

194,273

2,460

2,706

m2

m2

m2

m2

m2

t

penetrač ní  na stěnu

lepidlemflexibilní mlepen chks/m29dohladk chkeramick chvnit ní chobkladť tMontáž

obkládač ka, 198 x 398 x 7 mm

omí tkupodkladnínatmelemsilikonov mlepen chm21pesplochyzrcadel

3210x2250mmrozměrmax4mmilctrenemontovanézrcadlo

m6doobjektechkeramickéobkladyprotonáž níhmotP esun

781121011

1474113

LSS.WAAMB2Ol

781491012

63465124

998781 í  01

K

K

M

K

M

K

54

55

56

57

58

59

í 59'5014,50

1947.14

5 362,89

23 638,79

16 736,71

887

47,20

130

573,O2

352,79

565,00

41,253

4't,253

4't,253

47,441

1,570

m2

t

slinutá, 598 x 598 x 10 mm

m6doobjektechdlaŽdiczpodlahyprotonáŽnhmotP esun

77112'1011

771571810

1574153

LSS.T4A61069

998771101

K

K

K

M

K

49

50

5't

52

53

k í del d evěn1 ch nebo plastov ch okenní ch p es't,5 m2

Podla z dlaž dic
Nátěr penetrač ní  na podlahu

podlah z dlaž dic keramí ck ch kladen ch do malty

MontáŽ podlah keramick ch velkoformátorn- ch hladk ch lepen ch flexibilní m lepidlem do 4 kslm2

Dokonč ovací

Dokonč ovací a

kus 11,000
50

48 58

148

4 52

D 771

D 781

D 784

m2

m2

m2

55
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