
Smlouva o dílo
2016/0435/0PS.DVZ

č.36/3224/2016

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

uzavrená mezi níže uvedenými smluvními stranamipodle ust. §2586 a následujících,
§2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen "občanský zákoník")

1.1 Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

Městská část Praha 8,
Zenklova 1/35, 18048 Praha 8 - Libeň
Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Praha 8
00063797
CZ00063797
Česká spořitelna, a. s.
429026-2000881329/0800,

1.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "zhotovitel')

ITSTAV.Pater s.r.o.
Ivan Tencer, jednatel společnosti
24303 178
CZ24303178
C 194245 vedeného u Městského soudu v Praze
Česká spořitelna, a.s.
4226965399/0800

Čl. II
PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek v této smlouvě
stanovených a v souladu s níže uvedenou dokumentací toto dílo "Rekonstrukce
elektroinstalace 3 vchodů v bytovém domě Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/50,
Praha 8 - Karlín" (dále jen "dílo").

2.2 Dílo je vymezeno projektovou dokumentací stavby (zpracovatel Ing. Filip Kocián, z 7/2015)
(dále jen .projektová dokumentace") a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2016,
tj. oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy.
Projektovou dokumentaci si zhotovitel převzal a seznámil se s ní před podpisem této smlouvy.

2.3 Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen
jakožto odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci, resp. technickou část
veškeré dokumentace předané objednatelem nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu
soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla.
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Čl.ll.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.4 Kompletní specifikace předmětu díla je řešena zadávací dokumentací k předmětné verejne
zakázce (dále jen ,,Zadávací dokumentace"), včetně projektové dokumentace a výkazu výměr
aje pro daný předmět díla závazná.

2.5 Zhotovitel po prohlídce místa plnění prohlašuje, že vymezení předmětu díla v Čl. II. této
smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem,
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla,
ajako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci
díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou
jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém
zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti
předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací. Práce
náročné na hluk budou prováděny po dohodě a písemném odsouhlasení správcem objektu.

2.8 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění všech podmínek obsažených
v zadávací dokumentaci. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným
v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
a) v případě jakéhokoliv rozporu této smlouvy, i ve znění jejích případných dodatků, a zadávací

dokumentace se uplatní výslovné, závazné a konkrétní ustanovení zadávací dokumentace,
nerozhodne-li Objednatel jinak, a že

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy, i ve znění jejích případných dodatků, budou
použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.

2.9 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v Nabídce zhotovitele
ze dne 15. 6. 2016 je závazný pro daný předmět díla.

3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

3.1.1 Termín zahájení prací: do 7 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami

3.1.2 Lhůta plnění v kalendářních dnech: 90 kalendářních dnů od zahájení prací

3.1.3 Místo plnění: Křižíkova 35/46,290/48 a 167/50, k.ú. Karlín, Praha 8
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Celková cena včetně DPH

Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná
po celou dobu trvání této smlouvy) ve výši:

Celková cena bez DPH
DPH

(slovy: Dva miliony osm set padesát osm tisíc devět set devadesát devět korun českých
osmdesát tři haléřů bez DPH)

4.2 Nedílnou přílohou Č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých
dílčích plnění této smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací, resp.
projektové dokumentaci (položkový rozpočet).

4.3 K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.

4.4 Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů dle této
smlouvy nebo rozsahu díla dohodou stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou
řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se jedná,
jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel po objednateli
požadovat uhradit, a následně dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně
řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě.
Předmětný změnový list slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku k této smlouvě, jehož
uzavřením dojde k samotné změně smluvních podkladů. Veškeré změny musí být v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zVZ").

4.5 Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo
rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených ZVZ.

4.6 Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto
případech:

a) v průběhu plnění díla dojde ke změnám příslušných sazeb DPH, nabídková cena nebude
měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny,

b) v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ a touto smlouvou,
c) v případě uzavření dodatku této smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla

vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující
veškeré náklady zhotovitele) v příloze Č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít
jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

4.7 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit na své
náklady, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně
schválí.

4.8 Platby budou provedeny následujícím způsobem (objednatel neposkytuje zálohy):

Stránka 3 z 13



a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným
soupisem provedených prací,

b) faktura bude uhrazena do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude
ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění
případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná
faktura a to včetně příslušných dokladů,

c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů po jejich doručení objednateli.

4.9 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4.10 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat
žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí
z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále
není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu
založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

4.12 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele VUCl zhotoviteli mohou být vypořádány
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Čl. V.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy,
postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož
i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje,
že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám
objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat
platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy
a českými technickými normami (ČSN/ČS ENIEN), svým jménem a na vlastní odpovědnost,
v souladu s podmínkami této smlouvy.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla,
specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
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a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid
a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

5.6 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za
energie spotřebované při realizaci díla.

5.7 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně
a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude
řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci (dále jen ,,ROZ?') a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP
určeným pro danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
Zhotovitel je dále povinen umožnit výkon technického dozoru investora (TDI), autorského
dozoru (AD) projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
je-li to vyžadováno právními předpisy.

5.9 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

5.10 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě a pokrývající i předmět díla po celou dobu realizace díla. Pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být min. 2 miliónů Kč. Kopii
této pojistné smlouvu předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Pojištění
ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu
plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli od podpisu smlouvy do předání
a převzetí díla požadovat po zhotoviteli předložení platné a účinné pojistné smlouvy, zhotovitel
je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí zástupci objednatele do druhého dne od
jeho výzvy. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, je objednatel oprávněn od této smlouvy
jednostranně odstoupit.

5.11 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to
v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal.
Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady
prokázány prostřednictvím původního subdodavatele či osoby.

5.12 Pokud má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí
díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný
seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů vč. uvedení částí předmětu plnění veřejné
zakázky, které budou těmto subdodavatelům zadány, předem k odsouhlasení, a to ještě před
uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit
objednateli ještě před uzavření smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských
smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem
a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani vomezeném rozsahu.
Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit
objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu
bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici subdodavatele nesmí být dotčena ustanovení
ZVZ.
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5.13 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost
související s prováděním díla sám zhotovitel.



Čl. VI.
SMLUVNÍ POKUTY

5.14 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně
výše jejich podílu na dané veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen kdykoliv
na vyžádání předložit objednateli.

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy
nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se
zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění
nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
a za každý den.

6.4 V případě nedodržení termínů dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

6.5 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,
Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace
díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

6.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. V. odst. 5.6, 5.7, 5.8, 5.11 a 5.12,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
resp. pro případ každého subdodavatele, jehož při realizaci předmětu díla užil bez souhlasu
objednatele, a jednotlivé osoby, resp. subdodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady
alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím
původní osoby, resp. subdodavatele.

6.7 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele
na náhradu škody v plné výši.

6.8 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

6.9 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby
z důvodu překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její
následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala.
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Čl. VII.

ZÁNIK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze této smlouvy, popřípadě
relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly
uspokojeny, nebo

b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených vobčanském zákoníku
a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít
dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením
doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě
dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke
znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné,
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného
souhlasu objednatele,

g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát)
v prodlení s plněním smluvních povinností,

i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o
úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně
oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny
díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel. Ustanovení tohoto bodu neplatí, jestliže soud
insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo
řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o
jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení tohoto bodu dále neplatí
ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo
započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost
objednateli neprodleně písemně oznámit;

k) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli
neprodleně písemně oznámit;

1) zhotovitel nebude mít po celou dobu realizace zakázky uzavřenou platnou pojistnou smlouvu
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetí osoby;
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m) zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou
faktur po dobu delší než 30 dní.

7.3 Odstoupení od této smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

7.4 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné
pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem z této smlouvy nebo
v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele
k dílu, zůstávají nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla
dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran.
Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy
znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových
komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy,
a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

Čl. VIII.
STAVBYVEDOUcí

8.1 Stavbyvedoucím, povereným vedením díla, zhotovitel jmenoval pana Ivana Tencera,
tel.: 775 777 748, e-mail: itstav-projekty@seznam.cz. který je oprávněn ke všem úkonům
týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má
veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX.
TECHNICKÝDOZOR INVESTORA, KOORDINÁTORBOZP

9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického
dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

9.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat
kteroukoliv ze svých pravomocí.

9.4 Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat
na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

9.5 Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě,
že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak
technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.
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ČI.X.
STAVEBNÍ DENÍK

9.6 Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

9.7 Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

9.8 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací, dále také
k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem,
se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých
mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. Pravidelné kontrolní dny svolává
objednatel, mimořádný kontrolní den pak může svolat i zhotovitel, technický dozor investora
či autorský dozor projektanta. Kontrolních dnů jsou oprávněni se účastnit kromě oprávněných
zástupců objednatele (včetně TDI a AD) a zhotovitele též zástupci dotčených institucí.
Zhotovitel se zavazuje, že těmto osobám poskytne veškerou součinnost potřebnou kjejich
kontrolní činnosti, tj. např. předloží stavební deník, apod.

9.9 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též
jen ,,sD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak,
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy,
počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy
přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních
dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit
domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání
a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na
předepsanýchnebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XI.
PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ A KONTROLNÍ DNY

11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným
zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního
deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření,
může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. Vopačném případě nese tyto
náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel
povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku provést odkrytí a následně
opětovné zakrytí a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly
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Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČí ŠKODY

provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který
nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

12.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu způsobenou pozdním dokončením
milníků díla v souvislosti se zajištěním náhradního provozu.

12.3 Vlastníkem díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke
všem věcem majícím vztah k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení
díla.

12.4 Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se
dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění
poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

Čl. XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán
předávací protokol, který bude mj. obsahovat:

- datum předání a převzetí díla,
- jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
- případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich

odstranění,
- případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
- prohlášení o předání a převzetí díla,
- záruční dobu za jakost díla,
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.
Smluvní strany si mohou dohodnout "předpřejímku".

13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je
dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů
předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou
dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.

13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž
došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické
formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a
podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by
dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.
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b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení
zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,

c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je
prohlášení o shodě požadováno,

d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne,
předcházejícího přejímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději
následující den po jeho uzavření.

13.5 Pokud se při přejímacím řízení díla objednatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost
poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu
určeném objednatelem.

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky
tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel
shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad
s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací
řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole
odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními
stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. Vopačném případě je objednatel
oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím
spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení
výzvy k úhradě, nebude-li kjejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat
za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.

13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do
15 dnů po předání a převzetí díla.

13.11 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického
dozoru stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta.

Čl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prácí záruku po dobu
60 měsíců od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vyjma výrobků se
záruční lhůtou stanovenou výrobcem, u kterých platí záruční lhůta stanovená výrobcem.
Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu
vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými
podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že
bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.
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Čl. XV.
VADY DÍLA

15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele,
a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je pan
Ivan Tencer, tel.: 775 777 748, e-mail: itstav-projekty@seznam.cz.

15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu
vyřízení nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo nejpozději do 24 hodin od jejího
uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě
vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez
zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li
objednatel požadovat slevu z ceny díla. nebo neodstoupí-li od této smlouvy. Neodstraní-li
zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je
odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady
objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li kjejich úhradě postačovat
zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající
finanční částka připsána na účet objednatele.

Čl. XVI.

DORUČOVÁNÍ

15.3 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby
nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla
poskytnutou zhotovitelem.

15.4 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

15.5 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet
ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny
doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

16.2 Písemnost bude doručenajejím doručením nebo odmítnutím převzetí.

16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná
doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

17.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím v souvislosti s prováděním díla (popř. jím
pověřenými osobami).

Čl. XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně
a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku
pracovního úrazu či nemoci z povolání.
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18.2 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran,

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana
dvě identická vyhotovení.

18.5 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé
a svobodné vůli.

18.6 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Praha 8.

18.7 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě
uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

18.8 Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha Č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (oceněný položkový rozpočet)

Příloha Č. 2 - Harmonogram prací

V Praze dne 1.1 ~Dl ~ .Zll16 . [úop- p,tkJ rcV dne .

Praha í O - Uhříněves

Ing. Bc. Jiří Eliáš
vedoucí OSM ÚMČ r a: 8

MĚsTsKÁ č ' s PRAHA 8
Uřad rněs é části

odbor správy majetku
Zenklova 1/35 (1)

180 48 Praha 8 - Libeň

Doložka dle § 43 zákona Č. 131/2000 Sb
o hlavním městě Praze .,
ve znění pozdějšfch př~dpisů
Rozhodnuto org_ánem městské části:

... f..f./1. ... !!(..;;.!/{f.: C1Ýl7 ;11/)/-/4rl
Datum jednání a číslo usnesení; .

.01.1:. (.~!f~f.. ... /!("1.. 1I;!...f.fo/ťf!.ť~ ..

" ), , "tu:7 "[Pl '1 (/ VI fbvo.._Spravce rozpoc : ..
"\

Gj~
•••••••• I ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• I. I •••• I •• ' 1 ••••• s •••• ,'
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cc-cz,
Datum:

S'OVHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

O~20t5~125
UdriQVac1, prá~eKřižíkova 46AJ 48B, 50C

)K50:
Místp;
cz-cP",,:

S033
Pťaha S • ·Kart(n
4S4$31;C)O--a

Objednavatel:
MČ Praha. 8" Zenklova 1135, 180 ÓÓ'Paha 8

ZhotoVítel:
ITSTAy,Pater s. r.0 •. Popra'lnf5oQ/9Praha 10/10400

Projektant:
Vl ArclJítektj s.r.o., stl.lneerlá Z9Z, Hlásná Třepán

zpracovatel:
ItsrÁVJ?a~r s,r,O, pppravní 500/9 Praha 1J.llt0400'

Poznámka:

t9.6.2016

f~:
.DIč:

IČ:
PI~:

I~:
Olt';

IČ:
DIČ:

24303178
(Z243031:78

447~036
CZ247840~6

243!l3J78
e124303178

NákLady z rO~oCtú'
Ostatnfnáklatly ze sootJrnného listu

Cena bez DPH

DPIi iáldadrif
sn~~ná

21,QQ%
15,~

2g58999,83
Q,OO

2 85'8 999,83
_•. ,_.c,--~-

O,Gtí
,2 858"9'99 ..$3

*l;pp.
4.28849,97

ro-'··~'··.···'········???č'·.· ..•I bjetlnavatel

j"

1
I I! i, !

lQ~~_ll~~.P_o(I_..•• PJs; _._ ..__ ._._. __~ R~zit~~_' .. _.~_j'

Strana 1 'Z 2

,r!a® I
I .1
I I
I I
I It _ . I

loatum.a poopis: ict'.:2{;I~ Raz!!~~.,.~ __, , _j
roto'litel'-~""""" .... ,---. - "]

'11 J"Á1~~-:;--~ i
i :~) (j) .'
i ". . POPrav!lf.SOi)/9 :
} IC: tl3 178 D1e:,CZ24303178 I

tg~tM!11.~.P~Pi~:l~~"e\;::,;ťQ_~~:!i~k()_·_. _.'__ ",~, J
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: Q·2015425

Udržovací práce Křižíkova 46A, 488, SOCStavba:

Místo: p.,afja 8.·· Karlin

Me Pt(\tía~, Zenl<tQ'ia tll~, 18{).()()Ptl.h21 8
fTSTAV~.pate( Sir,O,. PQpl"avní5Q(WJ Prab21 10/10400

ObJeQOaV1!ltEd:
ZhótoVitel:

(JO

01

02

03

04

A

B

C

o
E

·f

VON

Blu::lova Křižíkova 4'6 A

8udova Křižíkova 48 B

BUdova . Křižíkova 50 C

E:I~ktroióstalace
Svil.dIa
PřístrOje
Instalační· materiál
Kábéláž
R()ZVad~e
Ostatní

Strana Zz 2

[)<ltOni: 19,%.20'14

..P.rojéktant; V'Z,. Archjt~~tts;r,o't Sluri~n~
ZpraCovát!?t: ITSTAV.pater s.r.o; Dopra,vóí

Cena bez OPH rezKl

2858999,83

125447,31

4Z:I 481,50

383761,52

417289,50

15:11 '02'0;00

207200,00
6!ft87,oo
27 !5~8~00

402691;00
550414,00
2f!7 000,00

0,00

3· 281 849,80

144244,41

434.703,73

441325,75

479882.,93

:I TJ7673,00
238280,00
761t5,.Q5
31657,20

463094,65

63297i>,tO
295550,00

0,00



KRYCI LIST ROZPOČTU
S.tavba: Udržovaó práce Křlžíkova 46A, 486, !?OC

Objekt;

41<50::
Místo; Praha 8 • Karlín

Objednavatel:
MČ Praha B, Zenklova 1/35,18000 Palla 8

Zhotovitel:
ITSTAV.Páter s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Projektant:
VZAťchitektl s.r.o., Slunečná 292, Hlásná Třebáň

Zpracovatel:
ITSTAV,Pater 5.r.O. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Poznám!<a:

Datum:

IČ:
DIč:

1<:::
DIČ:

DiČ:

1.25447,31
0,00

125 441,;3;1Cena bez DPH

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

0,00
1 Z!! 447,31



REKAPITULACE

Stavba: Udržovaó práce Křižíkova 46A, 486, SOC

Objekt:

Místo:

bl:ljeťlnavat;Ei!l:
Zbó.tovitt!U

Praha 8 • Karlin

Mt Praha 8:. Zenklova 1/35, 180 00 Palla 8
ITSTAV.Pater 5.r.O. Dopravní 500/9 Praha 10110< Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1
VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN4 • 1l1ženÝf$ká činnost
VRN6 ~ Územní vlivy
VRN7 - ProvoznivUvy



ROZPOČET

Náklady z rozpočtu 125447131

Stavba: Udr:ZQvacÍpráte Křižíkova 46A, 485, 50C

Objekt: OO-VON

Místo:

ObjeďnaVatel;
Zt!Q{óViteh

Praha 8·· .. ·l<artíli Patum:

MČ PraHa a, Z~ri~lQva tl~~~ 18Q 00 Paha a PrcjektafJt;,
ITSTAV.Patér·s,r.Q~, Popravl1Í 50019 prÍlI1~ 11,')/10<· ?PfacPVatet:

Vl ArchitektI' s,r.Q.} Sb..il1~ná ;21
ITSTAV.Pat~rs.t"H7Ji DoPravní 5Q

VRN .. Věd~ějšfrozpoctové náklady 125 447,:31
. VRN1 ' ArúzRÍ;lmfl~, géQde:tJ<tR~a prOjektové p"ác:;e. 20000,00

ne'l· l< 10j3~. . .. -]DoJqJm(IDta~skuteCnéh~~~eqenj stav~!'~e_J~~~~L . . t;~ ~~'t~!!>I=-'._-- ~~~!~J

10ťlOO,OO!_._._~'-.~._~_ .._.. -L_._._ .... .__ ~ _



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo:

KRycí LIST ROZPOČTU

Uddovací práce Křiž,íkova 46A, 48th SOC

04 .• Elektroinstalace

F·" 'Ostafhf

0bjednavate.t:
Me 'Praha 8,. Zenklova 1/35, 18000 Paha 8

Z;hotóVitel:
I'r5T~,y.P~tét $.1".0 •. P9pr~y(Íí 5PO/9' Praha.10l104PO

Pť()j~ktal1e
VZArchitektf s.r.o., Slunečná 294, H(ásnátř~bá.n

Zpracovatel;
ITSTAV.Pater $,(.0. t;loprélvní5POl9Prana ~OIlO4PO

Pozn~mka:

oc·Č_Z:
p(it\Jm;

,tČ!
OlČ;

IČ:
DiČ;

Jé:
01(::

IČ:
DiČ;

19.09.2016

000037117

.2430$178'
C:ZZ43~3J7a

247$4<)36
CZ247&4036 

1;4303178
CZZ4303t78

Náklady z ['Qzpoetu
Ostatní náklady

:·Cena 'béZ pp,",

257@00,00
0,00

257000,00;

OP~ zák@QoJ
$l1.ížeoá

21)00%
1!),00%

Q.;09
257 Cl09iQQ

();oo·
3!1'550,OO

~r---'~en_'_•.. ~~:!~()=P=H=.=_.._.~~---_------·--_·-····--_---------_'---_---_v-'__.. ~~_C'___".'~Z-++K_..- ~~~~~~~~~______"--'--~ -__ ._ - __ ..- - ~_..'--0-'--. ., __ ~.~2i5-,60,O()J

I
fllatOOJ il'PQ<lpí~ .... _ .... _ .. _~~!!~_~~~_

I
..... .g~:z.:ítko ........_._._. __.. _J

------_._._--~!
.,

. . d . tJ. ",,ll D '. Dqtul1l a I?Q p~s: f v " n:ClZltko.~~--~~~~-
ľ~hotovitel
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" .•. ,j'

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

1) '~~k.lady z· .fQZpoitu
Dl .~ Ostatní

Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU
Udr70vacípráce KřižíkOva 46A, 48B, SOC

F - Ostatní

Praha a • Karlín Datul'l'n

Ml)Praha8, Zel'lklovit 1/35,1$0 00 paha I) PrQJ~ktant:
ITS'řAV~pater·$.f".o;. OcpraYI1J 5(1019 ·Praha·1()j1'()"Zpra$CJv:at~k

19.06.2016

Cena c~Lkem [CZKJ



ROZPOČET

Udržovací ipj"ác~ Křiž1ko'la 46A, 48B, SOC

Objekt; 04 ._ ~lektr:oínstalaCe

Část=

Praha 8· Kadin Datum:. 1IjJ)6.2616

Objednavat~{:
Zhotovitel:

Me Praha' 8y Zenklova 113p, 180 00 Praha 8· Projektant:
lT5'j'AV;pa.tet s, r .0. J:>opravnr 50019' Praha 10/10- Zpracovatel';

VlArchitekti $' ....Q.•l :5h:.lOee:ná 21

ITS;rA~hPater SS.O. J:>opravnf50

4 I( 1'".006 vaapraii~, včefuě:zd.ěmi
~"~h.,,,\!'~~2x~n(~... fí$~~Q~n() ll1!lt~lia{lJ

L.l,_' _~_~:~~.~~-""",~.,___,~lÍ"",í~pra",,'=ce~~~~~~~__,.,.
OdpQj~l1fvešk"iýffl'j(~(QVY#I'~q.Yfd;m?i~ill
Pvtovýcl)'fo:Wpl$l1fcepm{s.těnÝ'h nq "hodfjQ (:IQ
jednótliliýéh.bYttJ. PFe$(jtit)ifPYtM~.rijzvQdnft:e,í:lQ
(My.ňi7pojeni'ťo:zy;,;dlliC!e'ti!7 noyý:~lo)'Ýpljyod/1
0Pětovn~ napojellfdem<'flt(lVQny?h.ť1krUlj(J·'ii4 datiáu
l:i!itóVoUrOiYódrilcl. Tatopotct1!t4)e k/)mp(e:t~f;
vée:ťn€plj~ll,l~ilé.homqtttťfQllI.qve:šKttrWfI,prClá~,'
<ičéťňitěcMtavePilkh. P6~é kiiJJé1o,&plfvód nenl
s.oU~6~ti ti:tiJPQlóÍlt,y····cm $X6 {Je: yYfIpi!c.1tlJr.tJvPr!· v
SlťJsc.i "(l'Mbe/Pf!)

3,000

21),000 '

200p0;00

"i6'o!iJ"joa

3 K .. F.005



KRycí LIST ·ROZPOČTU
Stavba: Udržovacipráce 'Křižíkova 46A, 48$; 5QC

Obje~t:

Čast:
04 - Elektroinstalace

JKSQ:
&\ísto; Praha '8 - Kadín

QpjednavatěL;
Mt Praha 8, . ZenRlQva 1/35,180 00 Pana 8

Zhotovitel:
ltSTAV;J,:,aters.r.o. DoptáVnf 5()()19 Praha 1'P/1(14()O

Projektant:
VZNcl1itektj $.1',0" Slunečná292, Hlásná Třebáií

Zpr'ač()vat~l:
ITSTAV.Pat~r s.r•.Q. DoPravní 500/9 Praha 1Q!jÓ4QO

Poznámka:

R®Ýad~če
MontlÍi elektriCkýchr~adě~ů dle ČSN. Kl)mpletnf dodávkou rQZVáa~ě~se fll>'slí ~brQj
dle pnslušnéhopopisu1 včetně sběren, ,pol'l'lOGnýchobvod", vnitřního zapojení; ~títJU1 a .
nápisu~ dovoz na stavbu a usazení. RozvádečyYroben v Nytí uvedeném pnslušnem
popise. Stavební Př(pr'áví:! v- 9tV9t pro rO:ZVáQjč, ,prYr'í:jitY .Str()~m a :t~dění róZVádeče je
součástí cellY; Odstín a barvu povrCl)q rQ'zVád~eeiUr'ěfinvestorz.·ni:lbfdký dodaví:j~te.

CC~Ct:
Datum:

Je:.
DIČ;

IČ:
DiČ:

IČ:
DtČ:

IČ:
DIČt

19.06,2016

00063797

:fi4~Q317a.
Cn43Q3t78

2i4784()36
'Z24784036

243(}3178
~~43():H78

N..,klady z. ť()zPQČtu
Ostqtní nakladY

CénabézDPH

550414,00
0,'00

550444,00
-,-,''''''-''''_.. _._..,. _ _..~~~-_. ._ __ ,,",, _ ~~~.,...,.__.~~~-_,c_,--_-=c.,_.-~~ __ ~ __

DPH ~Kladní
snížená

o,®
~50·4t4,®

21,00%
15,00%

Q;oo
'$Z S$2;HI

v CIK 6.32
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I :Zpréi~PYatel
I

t·

rItSttAV:Pater s.r,o.
Praha tO·tI· .
1MOfJ, Doprav
Itl 243 03 178

:1:
i
I

1
1

............... , J
r;;.~.~-""'."'_.,~._----'-"---_."." "'_'--'''_'' -,.._,--,.... "._--
(,Zhotovitel
r

~~""'I
ITSTAV,Pat~t$ jl
Pral~ 10 .
1'0400. f
1(;;243031 I

I [.
I;

r r

1~~~',_~L~~-" ~~------".l



Stavba:

04 - Elektroinstalace

Část:

Místo: Datum;

Objednavatel:
Zliotovltel:

MČ Prlloa &.. Z~tlklQVa, ~l~~.f 180 .Qa palta 8 Proj~ktc\{lt:
11!5"FAll.Pater 5.•r:,O, PQpravni ~OO/9 Ptáha lO/1QtZprátovatf:lJt

Kód - Popis

Náklady 2: rozpočtu

Mo - .M- Ro:zvaděče
02 - Vchod A
D3 - Vchod B
D4 - Vchod

Celkové náklady za stavbi,l 1) + 2)

19.06.2016

Cena celkem [CZKl

689,00

Q,.O.Q



ROZPOČET

Stavba: Uqt,Žpvací práce Křižíkova 46A, 486, ~OC

Objekt:

Část: E - ROZyadeče

Místo: Praha fl • Karlín
i/JČ"taha 8, Zenklova 1135, 1800ť)P,qha 8
ITsrAV.Pater s.r.o. Dopravo} 500/~Pťaha

Ďatum: 19.06.2016

'Qojednavatel:
ZhotoVitel:

Projektant: VZ Architekti s.r.o., Slunečná 2'
"~".Mr.'''''O,s.r.o. Dopravní 50

Popis

Náklady z rozpočtu

M·~ M~ Rozv:adě~e
pz . V(;hod A '=r~~~'=,"183620,.00

I. 9 I J<~1 . ,' __ " JRo#~~iC-=-~'----~' ,~~--"T[_.. ·=--·-+I~=-11~··.Qoo_.·••• ·-_I··=· ~···=·"-~"··'=39=•..."3=J;=i;oo_-i+--'1 . -ďm6á~
.. , ... R(TtVQd~lfE*fJ .. ' ..... .. . .:

řqtJ) pptlliio•.qk5il.fJli!Q y"llW.rQI,J,· Yýz!:!r.~í·dl!l'liči
P,·t;4. (,ILfJ4 vl.lftné{po(Jt(4c. npx«kc rqzygdě?,,,.
de. ®ěf.ea.jX>tilíXný,h

t'j(;b$fgyfibfJi~b),
PQ:lrFp'lmpp~(qil.ql!1 h04.nQtgJístj{g probytqv,f
J,mnlltky.:mlix•. 1)(825AI1" 1XB25.41:3,

.r;fé.till>nt6te
5lJY}(Í/lt1jřr;bPCgq' (Ye.e~'1ět~h;$tgy(;1l;!nf~flJ. "



i------.---"~·,,-·-·-··~· "."._-~
Cenacetkem

... _. [CZ.l5L ,---i PČ Typ Kódi . _ MJ Množství J.• cena [CZK]
·R·~.'bZvtxI-·-.. -ec="-R-E~-2-·---~- ,.. ,.",_ .. _._.. ~... _ .. ,
Táto po1otka QbsCihlij,eYe5kerW~rQfd{f!v;t,
Dd.4;a_(í7 včetně m(/fltOže if(iyéhó róivaděče;
dertJantdie.fí.távalfl;iho·rozvqd,?ti?apPtIfom9ch
sogvisejfch prolil (YťeJli~ tkhstavel,mii.ih) •

. klMán! hPr1lW tJ .bý.tovl?
~)(fJJ,5A.1t, 1

I O <I' "ilg 008- !~OZya<Jěč~~_l, ~.~, R,E~5, ~~~. Rf"! '-'-T '-r-~-.~;-ooor~ -,-cTš 960~'OQr 79 ooOjOdl
~-_ :~ , :I:.~"';· .. :.":':'_-_·~~~ ~ __' .~-= ~ __"'_"_--.'__~ - ---,~--,---.~ ,_"._.v _ _.,.,,~.~, __ ,·JIiWadilM,j~RE'4, gE;.5jiR!·6, RE;;

Tatopctow o.~Jeve$kqrw~oltJte v.?
P;·t.if,ir~(Jj·vlet~ mtmtOže··li-Qvěh;oi-Qj.Vi1dět_e,
dj;riipntMe ~táv4jfdlia t:91i'!Adflq- 'fipcriiQf:nýc.h
:$OlivJ~jf(ih prací. (Y~fttllf t~ch_ ?tqyel:f!lf,h),
Pa~IJ;.Pře(/J;1QJildd(/ni.ho.dnQtalí$tfčf!prC1byt(iy-é
jedirotl{y:ma/f. 2xB25N1, 1XB25AIS"

Jf§~aC}ěč;RE.8 ..•._.... _ •. 0.

7jpzv«lěč Rl!·$
Tato.pal.ož.ka dtisahl.ljit velkěriJiil \j${;JfťJjdle v.Č.
J),1,4,·Ci_.lTfYietn.~rtJontáť.f!n(1VéhQrllZYl)děl.q;
dertJQflI;Ože.$tdva}feJ,h(1f'(lzvaděčea p!)m(){;ných
$Q!JYjsepch pr(Jd.(liťetir~jtlCh'$t.(ilfěbi1fch).
~m;Pfi?dp!)kJ:Mdi1i h!ldi1otajf5tfl.fJprQ kY_t(1V;?
jednatky;max. 1i(B25AI1, jXJJ25Aljť

----.·····.-·-·'.··.··.·.""······11542:8;00

!]'] K IE~P1P .._~~·"""+-··-'·*·I:ru,~'.zv~-~_--ec_:·'-R......r>_.......... .,._,.-_.. --_.. -."-_.-.--_--."_..-=.. ::._-.~~. ·l'·· 1
. . - _ ...~~~ , ...•",•.. ,,__. ~

"Ri?lI11d€č)R_·{j.
Ti:l(qpP}a1JwqJ?ftl y,fI.$kerplJ~tQJP.Jf/\".!t.
1).1A;a...~1 liM,,;
P.f/!iJC1rit61f1.·$tdYQj~cí/jQrotY'!lječe(lllQrtJQ(Jiýl;h
$01.I'ri~ejffh_ prad (vlf!.f/'l_ě ~ét.h qtQve,J:!lm;h); ."

I O 32000001, I

Totq.PP(Qfl«; ťibsa/jl,ljeveškeriJ#·~ť;lldlf/·Y.č,
J).1.4.a...Jo.Vle.t,., .
ag!iJQfi4t1,e.$t6YQJídho r.
$l)l,Iyi_~Jf(:/JprCi,f(vleb:!é"
PQw:PfedPoklddárifhod.
Jetlllptl9t:mQX. 3i(825;4;1 t. 1xPZ?

[!?J}<~...,L-'Ěc:::~Q:__--1:__4-=--=-=_-------~----~~#ad~_~tJ·;3~i.l·fR;;E~.4R·~GR~E[J.·~~li~.~Rf:A"tÍli7;RE~•... '.'._~7~~~..-._L~...L--~~~.,___-__t~--~~---,---._::_-_.'--~~-" .......• ,,.,.,", __:::.3

T4~ap?l~ikao~hI11e·v~Jr,e.riJiiI·vý#?rqj d{I'!'V.č;
D; ,\,If"CLta YČétrW!iJqiJtd~!?: l'I9Véhpi'trt.Vr1c1.ěče;
cl.elJl(jflr61e>$tav(tJfcfhl),rl)tv.(t(/~fI rJ.'PpmPCfrýp!1

i>tmi;·Pl'i?dpa/t,ldrftlnl nOcl.trpfa·
je_df(Otky;max. "3xP~AI1iIx8.

L~ rKTE'oi~: -"-----J:..",!~'-J!_-·"f-,~--;-·.ěčRE:~_"ď_....~_.~.... -_~_.... _..... __.~ ····r-~---1:00ar-""---' "1-S4í$;OO!
'l{ozvaděčR~,[j
T9tq_ fťJ{QÍkD a{)sa.hťlje Yeškf1ťCI,I:Wif>toJ cf.lfl y,G.
éM.4.Q:..rO včet"ě montáť.e_ npY~lJo -rqzvqcJě(e,
dem®tái.e. sWajiCl/jq
!í.D_!JYi~}kh procf(Yťet. . ..
Pato; Předpqklodánf.·h_«Iuot4jf5tlGy.prq.py_tQve.
jeqf!ť)tk'ý}max;:.1xBZ5Att. ·1x!)25AN"

l!i 428QOI
-r-..: , :::~._.; ~J



POpls MnQístvl J,cena [CZK]MJ
.......... -i"Rt:iiVa.dR:R~b· , - ~ .

Tat«,»ložl<oomhujl1veškerou. výlbroJ dle ll,l,
f), 1,4;0..;10 lI(etf)~TllontMe flO'f(~hQ rozlI.(ldě("
di!lJioft~ai~ stÓYqjir4ho tlJ:lY{ld~e a pomOCflý~h
souYf$ejlebpra,i (Y{etn~ tě,h $loV.flWii.!;h), •

Cena celkem -----i
__ ~~ Jf.ZKl _~C_j



Kit LIST ROZPOČTU
Stavba: Uddovad práce Křiiikova 46A,485, 50C

JK$():
Místo.:

Objekt:

Čá$t:

Objednavatel:
MČ Praha S, 7{1#rllcln'v:I

Zhdtcvitéi:
ITSTAV;Pater s.r.o. Dopravoi 500{9: Praha 10/10400

Te:
Plč:

Projektant:
VZAl;'chitékti 5.r.o., Stunečná292, Hlásná Třebáň

Zpracovatel;
ITSTAV.Paters.r.o. Dopravo!500/9 Praha 1011040()

Poznámka:

IČ;
DIČ:

Montáž kabelů musl bÝt provedena dle eSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,
v konstrukci příček. v SDl(: stěnác;h v chráničkách, pevně na příchytkácha volně v roštech
v podhledu , pokud není v lexW·uvedeno jinak. V ceně montáže kabelú je zahrllut i
podružný materiál. • pomocné stavební práce a ukončenf kabelův rozv~diCích a na

:činllOSttvčetriě $9UČfnnosti s ostatními prOfesemi"
Kabeláž CYKV slouží pro stMdardní rpivody. ~belážH07V ŽZ $lCuží pro pnzemněnta
ochranné pospojováni.

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady



..........---- ..--.-1 I~a-.t~e-l----- -- " .

:1 1
....j -~

I I "" D~

j lo.wm ayodpj~::~ W,,,
I
lom .• ~ __~~~R_az_ít~k.-'.Q=-,-~_

Obj4!dn/lvatel ··-~l
,I

~ .. _.

l-
l

-~---'-'--~~. ".-_.",
;

I
t:

I [)atum a podpis:

Strana ,1. 7. 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Obj.ekt: 04·· Elektroinstalace

Místo: pral1a 8 - :Karlín

O!:>jedtl~Ya~n
·ZI1(jtoY:jtět::

M~ J'ral1á a, Z~!1RJ(jYa 1 ,i~~, 1~() ® p~na·& prQj~Rtan1;
J'TSTAV; Pa~ěť 5.1',(>, . I'.>opravor 500/9 Praha lQV1QlZpť<í<:QY'a~ět:

·K6o··.Popis

11 Hákiadyz rozpočtu
01 ~ Kabeláž

2) ()statni. nákli.\dy

Vč Architekti u~o •• Sl!!lt1ecn~L1}
!TstAV. Pí:tter$.1';o. Í)ópravnf so

Cena celkem [ClK]

4026:91;;.00
402694,00

fl 00J.



ROZPOČET

StavBa: UdfŽovaó práce Křižíkova 461\, 4B81 50C

Objekt:

Část:

Datum: 19.06.2016

Obilitdf!ayq;t~l;
Zhotovítel:

MG:Praha 8, Z~nktova 1/35, 18000 Paha 8. Projektant:
ITSTAV.Pater s~r,o. Dopravní 500/9 Praha 1t!/10< Zpracovatel:

VZ Architekti s.r.o., Slunečná 21.

PopiS



"'.,.:jI

KRycí LIST ROZPOČTU
Stavba: Udržovací práce Kři~koYa 46A, 48B, SOC

Objekt:

Část:
04 • Elektrornstalace

C" Instalační ma~,riáJ
JK50:
Misto:

Qbjt;dnavate(:
MČ Praha 8; Zéňklova 113::>; ,1130' otl Patlá $

Zhotovitel:
ITsrAY."at~rs,r.o.· Dopravní' 50019 Praba 1{)110400

Projektant;
VZ Arcoftektl s,no., SlQn~oá 292, Hlásná Tř~báo

Zpraéovatel:
ITSTAV •.Pater s,ř r.e, Dopravní ,500/9 prahi1l1011ť)4()0.

Poznámka:

lilstatace ·[jlže ovt;den~h()'i(lstalačm'bQJnateriáJu, jai«).jsou krabice PClbdčtlé. PrQu,hóvad'
a i"stalacní, ·kabelové tlapy,. kabelové'l<anáty,· tRil:ikY. svorkY atd; obsahuje dodáVku,
vybatení•. ·.móntáž.n.v~škerý.podružný.kol)strukční !1iaterját.(;z:á~ěs:y,úč:l)yty,
úhe{níkY,npod.).VceněJe zaljmuta kOmp(etačníQj)l')Ost·a podružné'zednické pr;á(;~,

NákladY'2:'
Ostathlná

u

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

0,00
z7sta,00

f1,OO%
15;00%'

y CIK

$ttana hA

ce·cz:
Datum:

le:
OlČ:

IC:
DJČ;

tČ:
Ine:
le:
DiČ:

19;06.2016

00063'7~'

243P311'8
CZ243031'78

24'784036
CZ24784Q36

24303178
CZ2430~178

27'528,00
0,00

Q,OO
4129,20



!__J

.... _,.,---.-,
iJZpri,,;ovatel

-I"' .

I
I ITStAV.Pate.r

Prtlhál0
10400

j IČ:243031 1
j
. ,j

14D=at:;;o_um~.·.· .•• :;;o_a~p--'oo-"'p_is_:i_..· CJ_ď,_6,_tJó_T'_VI_·.'€_·_R,-az_f_tk~~___j
IZhotovit~1

I
~

I
I
LI!?1.Ym!J1~~i$:3_q:6 ,9-9"6' .. J~~ít,~~

!
I~_._-~ ..~-



Stavba: UdržovaCÍ práce Křižíkova 46A, 48B, SOC

Objekt: 04 - Elektroinstaiace

C - Jnstalačnf materiál

Místo: Datum:

Objednavatel:
4řiQtl;)~telt

Zenklova 1/3'5; 180 00 Paha fl Projektant:
10/1O< Zpracovate[:

Nákladyz rozpočtu

01 - Instalační materiál

Cena celkem [CIK}



ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 04 - • Elektroli1$talate

Místo; DatlJ01: 19.06.20'16

Objednavatel:
Zhotovit~t:

ME praha &'. Zenkto.va 1135, .1'&100 P'aha '8 Pr{>jek~flt;
ITSTAV.Pater~,r,o. pÓPfíivnl500/9 Praha f011~ Z!lracO'late~:

Vl Arch1t~kti 5.r~O.! Stú!1e~n.42'
IT'ŠTAV.Patérs.r.o. J)()pravní 51)

Typ Popis fM Množs!M Jzcena [CZK}



Stavba: udržovaCÍ práce Křižíkpva 46A, 486, 50C

04 • Elektroinstalace

B .. Přístroje
Objekt;

Část:
JKSO:
Místo: Praha 8 • Karlín

Objednavateb
MČ Praha 8, Zenklova 18000 Paha8

Zhotovitel:
lTSTAV.Pateros.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Projektant:
Hlásná Třebáň

Zpracovatel:
ITST:AV.Pater s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10110400

Poznámka:

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČS~ • Všcchl)y instalační
přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré jnstato~Í)é' efektriéké přístroje
musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny ztIake .
jednopólových, sériOvých, o střídavých, křížovýCh vypínačU
(dte protokolu o určení prostředí), 23OV/10A AC 50 Hz, barvu a odstín ura jnveston:
nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport
materiálu, kompletní montážwpinače vč~tně zapojení a ukončení vodičů.

Datum:

IČ:

Naklad>, zrozpoltu
Ostatní náktaqy

CeRa bez PPH oooooooooo ....~.....-_ ....~'.~ '-- __ ,
DPH základní

snížená
te
ze

0,00
66187,00

21,00%
15,00%





REKAPITULACE RO·ZPOČTU

Stavba: Udržovací práce Křižíkova 461\, 4813, 50C

Objekt:

Čast:

Místo:

Objeqnavat<;l:
~bOtPviten

MČ praha a, ,z~l:lklPYa 1L35r 180 00 Pana a Proj~kwnt;
I'J'Sr"W,Pater s,no. Dopravní 50019 'Praha ~.O/1P.Zpracovatet:

1) . NáKl~dy '~ r()~PQCtu
[H ~ Přístr~de

S.trana:Jz4

19A)6.2Ů16

W;·Arc~í~J<,tj s.r;O"f sÚioečná 21

IrSTAV.Paters.r.Q~ pppravnf 50

66.187,00

661:87,00

0,00



ROZPOČET

Stavbá;

Část:

Místo: Datum.:

O!)j~d(ia'latet:
Zhotovitel:

Me Pral1a 8j Zenk{ova113$.. 180 00 Paha 8 Př<>jér<tánt;
IrSTÁ~;Pater 5.1'.0. DOPr;avllf500/9 Praha 10ltŮi Zpracovatel:

V7. Architekti s.r:O:'I 5:luneCná 2'
ItsTAV;Pater $,1".0, Dopravní50

PQpis



KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pbjl;k~~

Časl;

Udržovací práce KřIžíkova 46A, 488, 50C

Elektroinstalace

JKSO;
Místo: Praha a • Karlín Datum; 19.0<>.2016

Objednavatel:
MČ .Praha 8, Zenklo\l(I

~ Zhotovitel:
ITSTAV.Pater s.r;o. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Projektant:
Vl Architekti s.r.b., Slunečná 292, H~sná Třebáň

Zpracovatel;
tTSTAV.Pater s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Poznámka:

000b3797

Jč:
D1Č:

24303178

24784036

V ceně dQdáVky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných
zdrojů, startéru, předřadnlků a pod~ v ceně svítidet je zahrnuta dodávka, vybalení,
mQIJtáž a veškerý podruin~,k(mstrukční materiál (zá'tÍěsy.lanka,úchYty,apod.:) Součá.sti
clodávk.y bude j polateleza UlMdaci zdrojů + poplatek za lik\1daci'elektroodpaqú. Položky
pĎsahují pOmocné zedníck~ prácé. a komptetačnf činnost. .

z rozpočtu
náklady

Cena bez DPH

0,00

DPH .základní



I Projektant
'\

I
I
It
LOatllfJljl,. poQpi~.;

fÓbfetfnayatel

I
I
I'

1loatu!'í1 a poqpis:

1
1
!
!
i

,I



Stavba:

Objekt:

Místo:

abjednavatet:
Zhotomtel:

Kód" Popis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Praha 8 - Karlín Datum:
MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Pana 8 Projektant:
ITSTAV.Pater $.1'.0. DopravJ'!1500J9 Praha 1QI1OtZpracovatel:

1:) Náklady z tezpc>čtu
01 ~ Svitidta

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stra.ťla324

19.06.2(}16

VZArchitekti S.f,O., Slunečná 2:'
ITSTAV.Pater 5.r.0. Dopravní'50



Udňovací práce Křižíkova 46A, 48B, SOC

Objekt:

Část:

Praha 8 • Kaitin Datum: 19.06,2016

Ol>j~dna'later;
ZhotoVitel;

MČPr(iha 8, Zenklova V3!), 180 00 Pana tl Projektant:
ITSTÁV;Fiater 5;1'.:0. Dopravní 500/9 prana 10110t Zpracovatel:

Náklady :z: rozpočtu

ryp K6c!



KRVCr LIST ROZPOČTU

Stavba: Ud!'ŽOvadpráce Kl]žíkova 46A, 4813, SOC

03 .. Budova. Křižíkova 50 CObjekt:

JK50;
·MÍsto:

Objednavatel:
MČ Praba e, Zenklova 1/35, 1 $0. 00 Pana S

ZhotOvitel;
IIštÁV,Pa,~rs.J\o. Pópravm $00/9 praha,.J.QI1Ó100

Prolektant:
VZ.. Arcnitektts/r;o. ,·.Slunečná29.z, !-ilásna'1řebáň

·Zpra"ova.tet;
l,.srAV~PiJter$.r;o. DopraVn1 5QO/9 PraHa 10710400

Poznámka:

--~-,._ " ---~--~

ce-cz:
Datum: 19iOO.1016

00063797Je;
016

IČ:
OlČ:

IČ;
DIč:
IČi
DiČ:

24303178
CZ24303178

24784036
CZ247S4036

24303178
(Z243Q3178

417:289,50
0,00

Náklady \Z rozpoctu
Ostatoínaldady

CeJ;l3' bez DPH
------ -"'---"~---------------------'-"""~'""'_""_"'~'

DPH základní
snížená

ze·
ze

s DPH. v CIK

I
I Datum a podpis: Razítko . i
'-----.- ..•..•. _._ .•..• _ .•... _ ...•...... _.._._~--._.-_ •.•-_. __ - é" _ _ .._~._........J

Qroo
411269,50

0,00
62593,43

479

I Zpracovatel

IT$TAlI.F>atlllr $...• 0
Praha 10· ..

I jQ4 OI 16:24

~1J!!l~pts: 1_6__R.azi_.•. _"._'tk~o_·

lZhotovitel

I

I
....................... __ 1

......._ .... -----,
I
I



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum;

Objednavatel:
Zhotovitel:

MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Pana 8
Dopravní 5O(!/9 Praha 10/10<Zpracovatet:

1) Náklady :z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 • Úpravy povrchů,. podlahy a osazovánívýplní

Ostatní konstrukce a práce1 bourání
997 • Přesunsutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
771 - Podtahyz dlaždic
781 • Dokončovacípráce - obklady
783 • Dokončovacípráce ,;,. nátěry
784 • Dokončovacípráce - malby a tapety

C~lkové náklady za stavbu 1) + 2)

2

040,58
156
17814,50

72 208,56

0,00



ROZPOČET

Stavba: Udržovací práce Křižíkova 46A, 486, SOC

Objekt: 03 - Budova Křižfkova 50 C

Místo: Praha 8 - Karlin

Objednavatel:
Zhotovitel:

MČ Pri:lb~~) Z:~J'Ikt9Yll;lj~.$J í&o;W paM 8 Pt9j~k~l'lt;
IT$J:A\M?lit~,iSt·r;i;> •. DgptaV1Jí.~Mj9 Praha 1Qi1ť;)f;l,pra!tQillit!!il:

Vl Architekti S.J.O., Slunečná l'
ITSTAV.Pater ~.r.O. Dopravní 50

Náklady z rozpočtu



PČ Typ Kód Popis MJ Množství ,.I.cena [CZK]

17a14~.50
17&14,501

. '. ", j

I
54 312,001

.. ._-._.:.,.j
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KRycf LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt;
Udržovací:pr'á~~ KřiŽ'Í~va46Aj ~(:), soe

02 - Budova KřižíkQva 48 8
JKSO:

, Místo: Praha a . Kadln

(,')l>j~grt.aYat~li
M'ČPtaha ll, Zenjdova 113', j$O'OO:PahaAl

Zhotovitel:
I'TSTAV;patel" 5,r.o, !'.)opravní··50019·PI"a:na··t0110400

I?roj~Ktartt:
VZ Ar~llité~ s.,t.Q., Slufle.Čo~ f92, 11(~.,~ rřepáň

Zpracovatel;
.ITSTAV.Pater$.r;o. Dopravní 500/9J>raháf0I104()0

Po:z:nárnka;

Ná15~at;jy 4 rozpočtu
Q$t:atnf náklady

Cena>bez DPH

te-tz:
Datum: 19.06,2016

OOQ63797le:
DIC;

le:
DIČ:

JC!
DiČ:

IČ;
DiČ;

14.3ttUA~
CZ24303f78

24784036 
CZ24784036

2430:31;78
CZ2430317& 

3$3 7~'1JS2
Q,OO

383761,52

DPH :zál{tadhí
snížená

21,00%
15.,00%

ó,oo
51564tZa

OtlXY
3B~761,~Z

s DPH 441

I Projektant-----

I
i
I

--I

ITSlAV.Pate>(s.
Praha 10-
1U
lČ: 243 (l3178

J,
... ..,.. ... ."" ..~~~



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt.: 02·_ .&udova Křižfkova 48 fl

Misto;

ObjeOnavatel:
Zhotovítei:

MČ Praha a. Zenktovaj/~~, 180 flO l>aba a Proje'f<t.-ant:
ITSTAY;Pat.er 5.'.0, Dopta:vi;lí 50019 Praha.1011~ZPfacQvatel:

1) Nákladyz rozpočtu

HS\! • Práce a dodávky H~V
ó ..~ Úpravy pOYrch~., podt~hy čl osazOV~t1jvýplni
9~· Ostatni kťlostrukte čl práce, bourání
997 • Přesun sl.Itě
998 • Přes(.In hmot

PS\' .; Práce a dodávkY PSV
711 • J'odlahy z dlaždic
781 .. Dol<Ql1~ovatipráce.• ol)kfacJy
783 ~ Ookooc()\fad pr~Cé • nátěry
'184 - Dokončovad práce" .malby čl tapety

\fZ Ar<:hitektf s;rJ:'>n . Sl14nečná 21

Iff'StAV.Pater5.r,<). PopravnÍ50

l$l761,r52

9c~6,Ů7
802J2~60
2205:5,413
16392,.07
~·246,OO

262835,,45
122318;56
17'814:,50
5S·041iOO
67600,39

Q,OO



ROZPOČET

Stavba:

MiSttl,:

0bjednaVlltet:
Zhotovitel;

Datúm:

Mě Prph~ 8, ZenklovjS' tt3Si lso ® pall~·~ Projektílnt;
Irs'rAV,P<tter 5.1:;p. Dopré,\vrif5®l9 !'(aha lOt1Q<Zpra:cóy}'itl';lf:

Vl ArchitektJ 5,1\0., Sllln~éná 2'
ITSTAV.paterSit.o; OppraýnÍBO

Náklady :z ro:zpočtu

HSV ., Práce a dodávky HSV 9260'1. ,

99$,· Přesun hmotcin. K.,.,..•I:.9,•.• ,?,..ao".,·,•..: ,.1,..·.800...•.....•.. 3..•..· ..'-..• '.l..~pjj.•..··.;.v.-...es..•.•. -.·.00.-•...... -h.m-·.,.,o.'·.t.'.• '..~.řuc.. '..'.·•.y.··,.-..n.. '.Í.~.•. p.··•.··.ro.·...~..•.••.••.s.•..•·.··..jid.··.·.·•.•·.•·..•......QVy....•..•....••...•....•. "..•.•... d.9.•...·.2,.4 m ". . :1; t I . 2'1461
•. ~.. ..,...,.,.~~.,..,.,_.~_~.,;.;.,.;"..;,."",.~~~~~~~ •••~ ...,:.:.»" ..... _....,;,:i~_~_~_.~:_ .._._... _",:..:,:_.,; .. c.a. .. : .. ~'f-:<>/,:_;_L,,_.

2246,00
_.1,~~!:(J!)L ~ _ ___,.., ~_~;~~'E?J

997 • Přesun<sutě

~.'~.. ' 1 K 1.991..°.1. 3•.•
4.1

...•.7.•• ' . ~~
I sl K 99101 ~501

_ - _""~~-



Typ Kóq J,cena [CZK]

. t~.1 . Dokončovací práce· .obkladylEl K.178149t~!1. ."". ". . iptastovéproflly ukónčovad ktadelJ~.??_ma(tt_L~ .L---.~.?!~,~L-~-- ~~~.~.- ..... 17814,50
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Stavba: Qdtfóvad práe~ gří~IkQva 46.1\), 488, $Pé

Ol .. Budova Křiiíkova 46 AObjekt:

JKSO:
Misto: Praha 8 • KárUn .

Objednavatel:
MČ Praha 8; Zenklova

Zhotovitel:
ITSTAV.Pater s.r.o. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

180 00 Paha 8

Projektant:
Vl Architekti 5.r.,0., Sltrne<:ná

Zpracovatel:
ITSTAV.Pater 5.r,0. Dopravní 500/9 Praha 10/10400

Poznámka:

Naklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPij

,DPH základní
snížená

2t,00%
15,00%

'·ze·
ze

IČ;
DJČ:

DiČ:

0,00
421481,50



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 01 .~. 'Budova Křižíkova 46 fA

Mí$t(»)

.G:>bjeďna"atelc
ZhQtóVit~lf

Datum:

Me Praha $, Z~tll({Q\f~ 1f~5) 1$ťl 00 p#ba,8. PrQje!<tant:
ITST:AV,pater .$,J .0, DopraVhf 50019 pra1ia tOl1'(" ~pťaqóva~et~

1) Náklady z rozpočt!J
HSV.~ Prac~.q dQQ~yKy liSV

(> - Úpravypovrqn(l, p()d~ghy a ~()v~nj výptni
9 " Ostatní konsttuJ(ce a ,prácě1 bouráni
997 • PřesuniSutě
998 ~. Přesun hmot

PSY·~ Práce a dodavky PSY
711. • P®l<my ~ dlafdi~
781 .•. DokončovaCÍ prěce- obkfaey

.78~ - OokoocovMJ pt<llZe " nát~f:y
784 .; Dokončovací práce· malby a tapety

2) Qstatní náklady

Strana Zz>4

19,.0$,20t6

Vl: ArchItekti SllJ~l'1á 21

IrsTAy~pater: S.K.Q. Dopravní 50

421 41311.fjO
11.2,,92-

&~'11~~1:0
24329.,32'
2Q 361.,5'0.

.2 3'09,00
2.91 368,58

t~6 7QĎ,52
t78l4,SlJ
44640,0()'
72208,56



ROZPOČET

Stavba:

Mí~tQ;

Objednavatel:
ZllótoVitel:

Mé Ptáhá 8, Zel'l,ktpvá 11a'5 .• 18P W pa~á 8 Pl"ójel<~J'l~;
'''STAV~Pater 5.r.O•. Oppravm !iDOl9 praM tOl10i.Zpr3®vatet;

Vl Architekti s,r~ó.,Slunečl'lá 2'
Jl'STAV,Paters.r.o • .Dopravní5l)

MJ Miiožst\lí. J.·Cena LeZKl

Náklady ;z. rQ;Zp.očtu 481,5&

HS\' .~ Prá~e· a· c:fodávk.:!, HS\'
6· UpraVyr;-r'"~ 16121111;~-~

K. 16123251Z1
-__j__,_.._~~~~

f 31 K 161999~~~1..-F·~----"'-

PS\' ~. Práce a dodávky PS\' 291 368,58

Strana. 3 z 4



PČ TyP Kód MJ Množství Lcena lelK]

" ' , . • :.,"J
14 220,Q.pJ

I

1'1814,.50
·17814,501

783 ·OoKol'lirT···r~·-····_"·
I .2,3. t K j783001il2.2
L. 3._+· __,._~~.

"' _ ~_~ :-t

StranaA '" 4



HARMONOGRAM -lG 'ti
liLi i i i i i i i i i í I I s

Rekonstrukce elektroinstalace, zednické práce 3 ,B t 1:
vchod O v BD Křižíkova 46, 48, 50 Praha 8-KarUn i ... tol I'i .; LIl iii ...: • Q\ S ... tol M.. .. ...

D.

Příprava stavby, Informace pro nájemniky o stavbě

Výběr místa a příprava pro osazení nových rozvaděčti

Vysekání kapes a drážek pro nové rozvody elektroinstalace a rozvaděč!i

Osazení elektrorozvaděčti

Osazení kabeláže a spínacích prvkti
Osazení osvětlovacích prvkfi
Připojení jednotlivých bytfi do nového rozvaděče

Sádrování, úklid

Elektro revize

ofičí předání stavby - 1. vchodu

Vysekání kapes a drážek pro nové rozvody elektroinstalace a rozvaděčfi

Osazení elektrarozvaděčO
Osazení kabeláže a spínacích prvkO
Osazení osvětlóvadch prvkfi

Připojení jednotlivých bytti do nového rozvaděče

Sádrování, úklid

Elektro revize

Výběr místa a příprava pro osazeni nových rozvaděčfl

Vysekání kapes a drážek pro nové rozvody elektroinstalace a rozvaděčti
Osazení elektrorozvaděčO
Osazení kabeláže a spínacích prvkO

Osazení osvětlovacích prvkfi
připojení jednotlivýCh bytO do nového rozvaděče

ITSTAV.Paters.r.o.
19.6.2016


