
SMLOUVA O DÍLO
2016/0792/0PS.DVZ (č. 77/3224/2016)

uzavřená ve smyslu§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
bankovní spojení: česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000881329/0800
IČO: 000 63 797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
datová schránka: g5ybpd2
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

2. MACON a.s.
se sídlem:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

Hornokrčská 590/14, 140 00 Praha 4
česká spořitelna a.s.
288618319/0800
25062425
CZ25062425

zastoupena: Pavlem Falářem - jednatelem
datová schránka: uiee2r6
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4132
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Aplikace
antigraffiti ochrany na vybraných objektech MČ Praha 8"

tuto

Smlouvu o dílo na stavební práce

(dále jen „smlouva")

Preambule

Tato smlouva je uzavrrana se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Aplikace antigraffiti ochrany na vybraných objektech MČ Praha 8". Základním



podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.11.2016 předložená v rámci

výše uvedeného výběrového řízení.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně,
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle
článku V. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i
v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a
technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek li.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spojené s aplikací ochranných antigraffiti nátěrů na
specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 8.

2.2. Rozsah, seznam objektů a minimální požadavky na provedení díla jsou specifikovány v příloze č.
1 této smlouvy.

Článek Ill.
Doba a místo plnění

3.1. Předmět díla bude zhotovitelem dokončen nejpozději do 90 dnů od uzavření této smlouvy.
3.2. Termín k dokončení díla dle výše uvedeného odstavce bude prodloužen o dobu nemožnosti

plnění předmětu této smlouvy z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek.
Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat o skutečnosti, že klimatické podmínky
neumožňují provádět dílo, a zároveň uvést popis klimatických podmínek a zdůvodnění
nemožnosti plnění smlouvy z tohoto důvodu. Tato informace musí být objednateli poskytnuta
neprodleně od okamžiku vzniku nepříznivých klimatických podmínek, jinak nebude
k prodloužení termínu přihlédnuto. Jakmile objednatel bude moci opět začít s plněním smlouvy,
písemně informuje objednatele o době (počet dnů), po kterou nebylo možné plnit z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek a o kterou bude prodloužen termín uvedený v předchozím
odstavci.



3.3. Místem plnění jsou nemovitosti na území městské části Praha 8 specifikované v příloze č. 1 této
smlouvy.

Článek IV.
Provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení záboru veřejných ploch v rozsahu potřebném pro
provedení díla, bude-li to v konkrétním případně nutné.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že před započetím a po ukončení provádění díla u každého konkrétního
případu zajistí fotodokumentaci. Z fotodokumentace musí být zřejmý stav zdí u konkrétních
nemovitostí před a po provedení díla. Fotodokumentace musí být přílohou faktury dle článku V.
této smlouvy jako její nedílná součást. Pro každý konkrétní případ zhotovitel pořídí minimálně 2
fotografie, tj. minimálně 1 fotografii před provedením díla a minimálně 1 fotografii po provedení
díla.

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že po každém jednotlivém provádění stavebních prací uvede dané místo
a jeho okolí do původního stavu, zejména provede úklid.

Článek V.
Cena a platební podmínky

5.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, tj. zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky,
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel,
neboť jsou nezbytné k provedení díla.

5.2. Celková cena za provedení díla dle článku li. této smlouvy činí:
3,269.346,-- Kč bez DPH
685.562,60 Kč DPH v sazbě 21%
3,955.908,60 Kč včetně DPH

Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy-Výkazem výměr. Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy- Výkazu výměr jsou konečné a maximální a mohou být
měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu
plnění.

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každý kalendářní měsíc vždy k poslednímu pracovnímu
dni daného kalendářního měsíce, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední pracovní den
příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze plnění fakticky
provedené v konkrétním kalendářním měsíci.

5.4. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

5.5. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy. Součástí faktury dále bude
fotodokumentace dle článku 4.2 této smlouvy.

5.6. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.



5.7. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než

dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode

dne jejího doručení objednateli.

5.8. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

6.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy takovým způsobem, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení splatnosti jednotlivých
peněžních závazků.

6.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob, nebo jimi pověřených osob, nebo statutárního orgánu smluvních stran.

6.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají
být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně
doručena buď osobně, prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem či jinou
formou prostřednictvím doručovatelských a kurýrních společností na adresu sídla smluvních
stran, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.5. Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď
v papírové formě, nebo v elektronické (digitální) formě na dohodnutém médiu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a včas, a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
cenu za dílo v souladu s článkem V. této smlouvy.

6.7. Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších
znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu
s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy, které objednatel
zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Obdrží-li zhotovitel od objednatele
pokyn zřejmě nesprávný, upozorní objednatele na jeho nevhodnost, přičemž jej splní pouze
tehdy, bude-li objednatel na provedení pokynu trvat.

6.8. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy.
6.9. Zhotovitel se v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stane v rámci zhotovování
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a bude plnit veškeré povinnosti,
které mu jsou z tohoto důvodu tímto zákonem uloženy. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti
zhotovitele vyplývající z této smlouvy.



Článek VII.
Záruka za dílo, reklamace vad

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedení díla dle této smlouvy neovlivní negativně stavebně
technické vlastnosti předmětných nemovitostí zaručované právními předpisy, technickými
normami, podmínkami orgánů památkové péče, případně vlastnosti obvyklé.

7.2. Záruční doba za vady prováděného díla činí 60 měsíců od ukončení zhotovování díla. V případě,
že zhotovitel nabídl v rámci své nabídky specifikované v preambuli této smlouvy záruční dobu
delší, uplatní se pro potřeby této smlouvy tato delší záruční doba.

7.3. Reklamace díla je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do konce záruční doby, tedy pokud nejpozději v poslední den lhůty odešle reklamaci vad díla
zhotoviteli.

7.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit v průběhu záruční doby bezodkladně vytčené vady, a to bez
jakýchkoliv nákladů pro objednatele.

7.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla bezodkladně, může objednatel po předchozím oznámení
zhotoviteli učinit sám potřebná opatření k odstranění vad na náklady zhotovitele, aniž by tím
byly dotčeny závazky zhotovitele vyplývající pro něj ze záruky za vady díla.

Článek VIII.
Pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů po podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit
pojistného plnění bude činit minimálně 2.000.000,- Kč.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po
celou dobu plnění dle této smlouvy.

Článek IX.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

9.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

9.2. Neodpovídá-li předmět smlouvy požadavkům dle odst. 1.5. této smlouvy nebo příloze č. 1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

9.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s článkem 8 této smlouvy, má
objednatel právo odstoupit od smlouvy.

9.4. Splatnost smluvní pokuty činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé
smluvní straně.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy v plné výši.

9.6. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

9.7. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové
újmy stanovené občanským zákoníkem.

9.8. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.



Článek X.
Ochrana informací

10.1. Smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti
s plněním smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout
opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity
výhradně k plnění smlouvy.

10.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

10.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

10.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné informace takové informace, které budou jako důvěrné
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

10.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a
respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy
zavázán sám.

Článek XI.
Ukončení smluvního vztahu

11.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a
násl. občanského zákoníku.

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele
se splněním termínu dle odst. 3.1. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv
povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
kterou objednatel dodavateli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta
je přiměřená, pokud činila alespoň S dnů. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele není
spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

11.3. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem po jeho uložení u
provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou
smluvní stranou.

11.4. V případě ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel v každém případě
nárok na náhradu prokazatelných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením,
zejména nákladů s pověřením jiných obchodních společností.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem.
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud



některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej uhradí, budou

se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a

účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky
či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně

v listinné podobě.

12.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

jedno vyhotovení.

12.6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Specifikace a rozsah díla

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

V Praze dne .......2.9..:Jl:-.. 2016.......

za objednatele:~d/t-lZ Za zhotovitele:

.................................. ~~~J~:?<{ ~ÁST PRAa4.
v k , v h db .zn.estske' ~ , 8Mests a st Pra a o or sprá ~asti 

Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí 01if}9/enk10:;'t)!/f etku
8 Praha 8 . (1)

• Libeň ·

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č, 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnf pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské částí: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 23. 11. 2016, č. Usn RMC 0724/2016

, I 
S ' v -.:2;,.c,,;, 0(/../!r,vLpravce rozpoctu: ".:. .

~µ 
•••t•••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••*••••



Příloha č, 1 smlouvy

Specifikace a rozsah díla

Postup provedení díla:

1. Zhotovitel je povinen provést zednické práce tak, aby mohlo dojít k přípravě povrchu pro
aplikaci antigraffiti nátěru.

2. Zhotovitel je povinen připravit povrch pro aplikaci antigraffiti nátěru důkladným omytím
fasády horkou tlakovou vodou. Tímto způsobem zhotovitel odstraní nečistoty, mastnotu a
nesoudržné části omítky.

3. Zhotovitel je povinen provést barevný nátěr fasády. Barevný nátěr bude proveden akrylátovou
barvou, v památkové zóně je zhotovitel povinen použít barvu silikátovou. Odstín barvy bude
zhotovitelem určen řotospektornetrern tak, aby byl shodný či co nejblíže podobný původnímu
odstínu fasády. Zhotovitel provede nejprve penetrační nátěr a poté barevný nátěr ve dvou
vrstvách.

4. Zhotovitel je povinen provést základní (podkladní) nátěr, tzv. primer, před samotnou aplikací
antigraffiti nátěru.

S. Zhotovitel je povinen provést antigraffiti nátěr, a to minimálně ve dvou vrstvách.

Specifikace antigraffiti nátěru:

Antigraffiti nátěr bude bezbarvý, tj. průhledný, a permanentní, který vydrží minimálně 70 cyklů
čištění graffiti bez nutnosti antigraffiti nátěr obnovovat.
Antigraffiti nátěr bude možné v případě potřeby odstranit.
Propustnost pro vodní páry bude menší než 0,15 m.
Zhotovitel poskytne záruku za jakost minimálně po dobu 60 měsíců od aplikace nátěru.

Rozsah díla:

zednické příprava barevný primer antigraffiti
adresa č.p. č.o. opravy povrchu nátěr (m2) nátěr

(m2) (m2) (m2) (m2)
Křižíkova 35 46 o 35 19 35 35
Křižfkova ~·-·- 76 61 4 75 75 75 75

·Křižíkova 83 99 5 76 67 76 76
Sokolovská ,. 89 28 12 59 44 59 59
Sokolovská 120 62 12 85 55 85 85

- Křižíkova 167 50 o 35 19 35 35
':":.

Křižíkova 178 31 o 63 o 63 63
Malého

~
282 3 14 163 157 163 163

Křižíkova .. 290 48 o 35 19 35 35
Kollárova

,,
405 3 64 10 64 641

Kaizlovy sady 422 5 22 65 30 65 65
Nekvasilova 625 2 o 498 o 498 498



Sokolovská I 633 66 3 26 18 26 26
U Synagogy 236 2 o 92 5 92 92
Sokolovská 264 121 24 279 279 279 279
U Synagogy 280 4 1 90 18 90 90
Prosecká 407 30 100 100 100 100 100
Braunerova 431 22 15 55 52 55 55
Vosmíkových 510 18 16 60 56 60 60
Vacínova 536 3 15 78 78 78 78

-
Zenklova 616 166 5 27 25 27 27
Zenklova ,. 641 145 o 42 39 42 42

"Bulovka 1462 10,12 . o 630 o 630 630
Na Košince 2198 2 38 118 106 118 118
Na Košince 2199 4 38 110 o 110 110
V Holešovičkách 593 la 5 247 o 247 247
U Pazderek 265 22 o 132 20 132 132
Bohnická . 3 32 o 48 20 48 48
Čimická .. 780 61 50 1080 1080 1080 1080
Libčická .. 333 2 o 140 o 140 140

-
Klapkova 3 26 o 157 o 157 157
Okrouhlická 268 12 4 58 58 58 58
Okrouhlická 280 20 o 34 o 34 34
Balabánova 1273 2 o 282 o 282 282
Burešova 1151 12 2 490 170 490 490
Taussigova 1172 1 o 230 60 230 230
Koupaliště Ládví 1776 17 o 155 o 155 155
Bešťákova 457 5 o 199 o 199 199
Bínova 532 8 o 295 o 295 295
Bínova 533 10 o 295 66 295 295
Bínova 534 12 o 295 55 295 295

Celkem (m2) 388 7097 2800 7097 7097 



Příloha č, 2 smlouvy

Výkaz výměr

specifikace prací Jednotková Jednotková Počet Celková
Celková(typ práce, cena bez DPH cena s DPH za DPH cena bezm2 cena s DPHmateriál) za m2 m2 DPH

Zednické
746,57 129,57 388 239 396,00

práce
617 289 669,16

Příprava I
14,70

povrchu
70 84,7 7097 496 790,00 601115,90

Barevný
195 235,95 40,95 2800 546 000,00 660 660,00nátěr

Primer 105 127,05 22,05 7097 745 185,00 901673,85

Antigraffiti 175
211,75 36,75 7097 1241975,00 1502 789,70

nátěr
3 269 346,0

Celkem 3 952 908,6
V Praze dne 21.11.2016

Za zhotovitele:
-~--P.C-o, MACON a.s, \
(
)>''~~)"' Hornokrčská 0/14 \
~~ 14000Pra d-:; J.....~~=~~... '.~':.~~:.~~:..~~41 v

Pavel Falář
Člen představenstva


