
SMLOUVA O DílO 
uzavřená mezi niže uvedenými stranami podte usl. § 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský 

zákonik 

ČL,1SMLUVNíSTRANY 

Smtuvní strany 

Zhotovítel Objednatel 

IC. smlouvy I I I I I I I I I I I C. smlouvy 
7117 11 /111 11 8110 11 / 11 2 11 0 11 1115 

I pro-Iumíne s.r.o. I Ceská republika - Neivvšší kontrolní úřad 
Se sídlem Opletalova 922/8, Praha 1 se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
psC 11000 psC 17004 

Zastoupeno Ing.Arch. Jan Cigler Zastoupena Ing. Vladimír Sloup 

Funkce jednatel Funkce 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

lG 24156761 le 49370227 
OlG CZ24156761 OlG není plátce DPH 
Zapsaná V Praze odd íl C 
vOR 
Osoba oprávněná 

Ing.Arch. Jan Cigler 
Osoby oprávněné Ing. Ji ří Michalovič 

k jednání ve věcech k jednání ve věcech 
technických technických Zuzana Havelíková 

Funkce jednatel Funkce vedoucí oddělení správy majetku 
Funkce referent oddělení správy majetku 

Tel. 775997224 
Tel. 233045274,602690349 
Tel. 233 045 171, 702 207 909 

E-mail 
cigler@centrum.cz 

E-mail jiri .michalovic@nku.cz 
E-mail zuzana .havelikova@nku.cz 

Bank. spojení 6534947001/5500 Bank. spojení 30027001 /0710 

ČL. 2 PROHLÁŠENí OBJEDNATELE 

2.1 Objednatel prohlašuje, že bytová jednotka Č . 9 v domě čp . 1159/7 v ul. U Zeleného 
ptáka, 14800 Praha 4 - Kunratice, kde bude probíhat oprava bytu, je v majetku České 
republiky a příslušnost hospodařit s ní náleží Nejvyššímu kontrolnímu úřadu . 

ČL. 3 PŘEDMĚT A MíSTO PLNĚNí 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla, spočívajícího v opravě bytové jednotky uvedené 
v č lánku 2 této smlouvy. 

3.2 Oprava je blíže specifikována v oceněném položkovém soupisu prací a materiálu, který 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její pří loha . 
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3.3 Součástí předmětu plnění je i kompletní revize elektro (stávajících i nových částí 
elektroinstalace pro celý byt) a ekologická likvidace odpadu. 

3.4 Místem plnění je bytová jednotka Č. 9 ve 3. NP v domě čp. 1159/7 v ul. U Zeleného 
ptáka, 14800 Praha 4 - Kunratice. 

Termíny provedení díla: 
předání a převzetí staveniště : 
předání a převzetí dokončeného díla: 

ČL. 4 ČAS PLNĚNí 

do dvou pracovních dnů po podpisu smlouvy 
15.12.2015 

Dílo se považuje za dokončené, je-Ii zhotoveno bez vad. Má-Ii dílo vady, je objednatel 
oprávněn dílo odmítnou\. 

ČL. 5 CENA ZA DíLO 

5.1 Celková cena za dílo je stanovena podle cenové nabídky (oceněného položkového 
soupisu prací a materiálu) , tvořící přílohu této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná 
v celkové výši 184.064,- Kč bez DPH. 

5.2 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele s prováděním díla spojené. 

5.3 K ceně bude připočtena DPH ve výši 15 %. 

ČL. 6 PLATEBNí PODMíNKY 

6.1 Cenu za dilo uhradí objednatel na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
zhotovitelem po dokončení ucelených prací a dodávek na základě soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek potvrzených osobou oprávněnou jednat ve věcech 

technických za objednatele. Tento soupis musí tvořit přílohu faktury. 

6.2 Vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy objednatele. 

6.3 Splatnost faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Cena je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.4 Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii 
obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit se Zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému 
vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet v celé sjednané délce až 
dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy 
objednateli. 

6.5 Objednatel neposkytuje zálohy. 
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ČL. 7 PODMíNKY PROVEDENí DílA 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně, na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané 
době. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu provádění díla kontakt s osobou oprávněnou 
k jednání ve věcech technických, tj . osobou odpovědnou za komunikaci 
s objednatelem, za způsob provedení prací a kvalitu díla, za dodrženi technologických 
postupů, za pořádek a čistotu na pracovišti, v jeho okolí a na přístupových trasách, za 
dodržování bezpečnosti práce a za požární ochranu. Zhotovitel je povinen zajistit 
likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy . 

7.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí a podle příkazů 
objednatele. V případě nevhodnosti příkazů objednatele je zhotovitel povinen na jejich 
nevhodnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit (zápisem do 
stavebního deníku, e-mailem). 

7.4 Zhotovitel umožní objednateli výběr výrobků (podlahových krytin, dlaždic a 
zařizovacích předmětů, dveří apod.) ze vzorků . 

7.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat domovni řád bytového domu a neprovádět 
obtěžujíc i práce (hluk, prach) v mimopracovní době, tj. v pracovních dnech v hodinách 
podle domovního řádu a dále ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o státních 
svátcích. 

7.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle 
nese od počátku zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na 
objednatele v okamžiku předání díla objednateli. 

7.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, že 
zhotovitel porušuje svou povinnosti , zejména tím, že provádí dílo např. v rozporu 
s technologickým postupem nebo používá nekvalitní materiály, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil 
dílo řádným způsobem . Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v objednatelem přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, kterou uvede v zápise do stavebniho deniku a postup 
zhotovitele vede nebo by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu prováděni dila řádně vést stavebni 
deník. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s platnými právními předpisy jako 
doklad o průběhu provádění díla, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebn ího 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně předání a 
převzetí staveniště, předání a převzetí dokončeného díla s uvedením případných vad a 
nedodělků a termínem pro jejich odstranění. Zápisy ve stavebním deníku jsou 
oprávněny provádět osoby oprávněné k jednání ve věcech technických za stranu 
zhotovitele a za stranu objednatele. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli, 
které nesnesou odkladu, budou odesílány (např. e-mailem) objednateli. Zhotovitel je 
povinen stavební deník chránit, přičemž stavební deník musí bý1 k dispozici objednateli 
denně po celou pracovni dobu. 

7.9 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých 
mravů, je zhotovitel povinen, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě Škody uvedením do 
předešlého stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uveden ím do předešlého stavu 
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posoudí objednatel a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody bud'to 
uvedením do předešlého stavu, přičemž současně stanoví způsob uvedení do 
předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností svých subdodavatelů . 

7.10 Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
zákonných nebo smluvních povinností zhotovitele nebo v důsledku porušení zásad 
dobrých mravů zhotovitelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), 
zahrnují se tyto náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i 
k jejich náhradě . 

7.11 V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to vždy každý 
pátek od 8.00 hod. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle 
potřeby. Kontrolních dnů se účastní osoby oprávněné jednat ve věcech technických za 
stranu objednatele a osoba oprávněná jednat ve věcech technických za stranu 
zhotovitele. Zápisy o kontrolních dnech budou učiněny do stavebního deníku. 

7.12. V rámci předávacího řízení bude předána nová revizní zpráva elektroinstalace pro celý 
byt (zahrnující stávající i nové části elektroinstalace) a dále potvrzení o ekologické 
likvidaci odpadu, což bude potvrzeno v předávacím protokolu při předání a převzetí 
díla. 

7.13 Zhotovitel v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností. 

ČL. 8 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla a při příp . odstraňování vad a 
nedodělků zhotoviteli potřebnou součinnost. 

8.2 Při předání a převzetí staveniště budou dohodnuty podmínky poskytnutí prostor 
k uskladnění materiálu a zařízení nezbytných k provedení díla. 

8.3 Objednatel umožní zhotoviteli pro provádění díla odběr elektrické energie a vody. 
Zhotovitel se zavazuje používat tato média šetrně . Náklady na elektrickou energii a 
vodu nebudou zhotoviteli účtovány . 

ČL. 9 ZÁRUKA ZA JAKOST, NÁROKY A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNí 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, příslušných technických norem, které jsou tímto 
stanoveny za závazné a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, jinak obvyklé. 

9.2 Zhotovitel má povinnosti z vad, které má dílo v době předání objednateli, byt' se projeví 
až pozdějí. Zhotovitel má povinnosti i z vad v záruční době , jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností, s výjimkou vad vzniklých nesprávným zacházením, vadným 
užíváním nebo způsobených objednatelem. 

9.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vad díla, které vznikly použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré 
potřebné péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně písemně upozornil objednatele, ale 
ten na jejich použití trval. 
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9.4 Záruční doba díla činí 60 měsíců . 

9.5 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem. 

9.6 Objednatel se zavazuje, že případnou vadu bude reklamovat bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění, a to formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla zhotovitele 
dle článku 1. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 
projevuj í. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se projeví v záruční době a 
v případě skrytých vad v době pěti let od převzetí díla. Vady zhotovitel odstraní v době 
dohodnuté s objednatelem s ohledem na charakter vady díla. 

ČL. 10 SANKCE 

10.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončené díla ve sjednaném 
termínu, sjednávají smluvní strany slevu z celkové ceny ve výši 0,5 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

10.2 Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb. 

ČL. 11 ODSTOUPENí OD SMLOUVY 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech: 

• Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti zhotovitele, kterým se rozumí provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
pokud zhotovitel neprovádí dílo v odpovídající kvalitě a/nebo používá nekvalitní 
materiály a tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné přiměřeně lhůtě stanovené 
objednatelem v písemném upozornění (urgenci) uskutečněném formou zápisu do 
stavebního deníku. 

• Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou 
ceny za dílo delší než 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté objednatelem v písemném upozornění (urgenci) doručeném objednateli. 

11.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. 

ČL. 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

12.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku . 

12.2 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupnou 
číselnou řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvn ími stranami. 

12.3 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 
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12.4 Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně její 
přílohy a jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na protilu 
zadavatele. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany 

Příloha : 
Položkový oceněný soupis prací a materiálu 

V Praze dne /6, f(, '2011 
Objednatel: 

n9. Vladimír Sloup 
I tJboru hospodářské sprá 
. ejvyšší kontrolní úřad 

V Praze dne '" b . 1,( . z..o-tJ 

Zhotovitel : 

·· .. ·I~g·.A~d·J~~ ·~ 
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přiloha Č . 3 CENOVÁ NABíDKA 
Stavba : Byt U Zeleného Ptáka 11 59/9, Praha 4 · Kunratice 

Objekt : Opravy a úpravy \I bytě č . 9/3 . NP 

Objednatel: NKŮ, Jankovcova 1518/2, Praha 7 

Zhotovi tel: 

Oa !Um: termín plněni do 15. prosince 2015 

Množství jednotková 

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRAcí A MATERIÁLU MJ celkem cena cena bez DPH DPH 15% cena s DPH 

PRÁCE 
Odstra něn í vany vČ . si fon u-t ba terie ks 1 1000,00 Kč 1000,00 KČ 150,00 Kč 1150,00 Kč 

Odstra něni záchodové mísy ks 1 200,00 Kč 200.00 Kč 30,00 Kč 230,00 Kč 

Od stra něni umyvadla vČ.si(onu+ba terie ks 1 150,00 Kč 150,00 Kč 22,50 Kč 172,50 Kč 
Od stra ně ni stávajícího radiátoru úst ředního topení v koupeně ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč 75,00 Kč 575,00 Kč 
Demontáž kuc hyň ské linky dl .290cm(horni a spodni skřiňky)vč.spotřebi ču : samostatny e l. sporá k ,odsava č par a vestavná 

l ednička s mrazákem akce 1 1000,00 Kč 1000,00 Kč 150,00 Kč 1150,00 Kč 

Demontáž ves tavné skříně dl .42Ocm,v.260cm,hl .60cm·chodba akce 1 500,00 Kč 500,00 Kč 75,00 Kč 575,00 Kč 
Strženi koberců : 2)(po koj+chodba m2 48 120,00 Kč 5 760,00 Kč 864,00 Kč 6624,00 Kč 
Strženi (demontáž )stávajiclho PVC :2)(pokoj,chodba+kuchyň m2 56 80,00 Kč 4480,00 Kč 672,00 Kč 5 152,00 Kč 
Demontáž dveřn ich kříde l -vysa zeni z pantů ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč 60,00 Kč 460,00 Kč 
Demontáž obkla dače k keramických koupelna+kuchyň (výměn a za novel m2 17,5 250,00 Kč 4375,00 Kč 656,25 Kč 5 031,25 Kč 
Demontáž dlažby koupelna+wC (výměna za novou) m2 5,2 250,00 Kč 1300,00 Kč 195,00 Kč 1495,00 Kč 
Zhotoveni obkladu po celém obvodu do v . 260cm- koupelna+WC+kuchyň v.60cm)( dl.350cm m2 36 390,00 Kč 14040,00 Kč 2 106,00 Kč 16146,00 Kč 
Pok ládka dlažby v koupe lně a na WC m2 5,2 330,00 Kč 1716,00 Kč 257,40 Kč 1 973,40 Kč 
Oprava vni třnfch omítek stěn a Stropů v rozsahu cca 5% I dle prohtldky bytu v m2 m2 10 250,00 Kč 2 500,00 Kč 375,00 Kč 2875,00 Kč 
Výmalba v ba rvě bilé- tekuté disperzní o těruvzd o rn é dvojnásobné s penetraci m2 216,0 35,00 Kč 7560,00 Kč 1134,00 Kč 8694,00 Kč 
'Penetrace pOdlahy-pOdkladu m2 61 40,00 Kč 2 440,00 Kč 366,00 Kč 2 806,00 Kč 
Demontáž dvíře k do šachty WC ks 1 250,00 Kč 250,00 Kč 37,50 Kč 287,50 Kč ' 

Demontáž a montáž osvětlovacich tě les (nové osvět leni v počtu 5ks dodá objednatel) akce 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 225,00 Kč 1725,00 Kč 
Oprava elektroinstalace koupelna+WC akce 1 1 500,00 Kč 1500,00 Kč 225,00 Kč 1 725,00 Kč 
Oprava elektroinstalace kuchyň akce 1 1000,00 Kč 1000,00 Kč 150.00 Kč 1150,00 Kč 
Úpravy rozvodu vody+kanalizace+VZT ku chyně akce 1 3000,00 Kč 3000,00 Kč 450,00 Kč 3 450,00 Kč 
Úpravy rozvodu vody+kanatizace+VZT koupelna a WC akce 1 4500,00 Kč 4500,00 Kč 675,00 Kč 5175,00 Kč 
Úprava (vyrovnáni)podkladu samon ivela čn i s těrkou tUmm pevnost i 30M pa m2 61 211,00 Kč 12 871,00 Kč 1930,65 Kč 14801,65 Kč 

Úprava - broušení nerovnosti betonových podlah m2 61 140,00 Kč 8 540,00 Kč 1281,00 Kč 9 821,00 Kč 
Hydro iZOl ační stě rka pod obklady a dlažby-koupelna,WC m2 35 250,00 Kč 8 750.00 Kč 1312,50 Kč 10062,50 Kč 
N átěr kovove zá rubn ě ks 5 300,00 Kč 1 500,00 Kč 225,00 Kč 1725,00 Kč 
Komple tní revize eleklro(stávajici i nové části elektroinsta lace ) akce 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 225,00 Kč 1 725,00 Kč 

Odvoz demontovaného vybaveni,suti a ekologicka likvidace veškerého odpadu +skladkovné _. -- akce 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300,00 Kč 2300,00 Kč 

--' 



MATERIÁL 
Dlaidice keram ické (bilé j barevnE! ) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.-koupelna+WC nap říkla d (TANGO,SAM BA),max .cena vČ . DPH 

do 30D,· Kč m2 5,2 260,00 Kč 1352,00 Kč 202,80 Kč 1 554,80 Kč 
Obkladačky keramické (bilé i barevné )25x33xO,7cm I.jakost . koupelna,WC+kuchyn napřik lad 

(TANGO,SAMBAl,mJx.cena vč. DPH do 220, · Kč m2 36 200,00 Kč 7200,00 Kč 1080,00 Kč 8280,00 Kč 
Sprchovy kout č tvrtkruhový posuvný napřiklad Supernova 900x900mm,v.18S0mm,ma x.cena vč,DPH do 13000, -Kč ks 1 11 SOO,OO Kč 11500,00 KČ 1 725,00 Kč 13 225,00 Kč 
Sprchová va nička č tvrtkruh ová napiiklad RAVAK Rand a EX 900x900mm,max.cena vČ . DPH do 3aDO,·Kč ks 1 3200,00 Kč 3200,00 Kč 480,00 Kč 3680,00 Kč 
Umyvadlo například RAVAK Rosa 566x466mm,nábytkové levé,vč.skřiňky.max.cena vČ.D PH do lODOO,- KČ ks 1 8900,00 Kč 8900,00 Kč 1335,00 Kč 10 235,00 Kč 
Umyvadlová páková baterie s vypustí,max.cena vč ,DPH do 1200,-Kč ks 1 1 000,00 Kl 1000,00 Kl 150,00 Kč 1150,00 Kč 
Sprchová násl ěnná baterie,max.cena vč . DPH do 1 600,-Kč ks 1 1400,00 Kč 1400,00 Kč 210,00 Kč 1610,00 Kč 
Sprchový se t s hadici a ru čn í sprchou vč . tyčoveho držáku na zeď,max.cena vč. DPH do 1600,-Kč ks 1 1450,00 Kč 1450,00 Kč 217,50 Kč 1667,50 Kl 
WC kombi,ma)(.cena vč. DPH do 2300,·Kč ks 1 1850,00 Kč 1850,00 Kč 277,50 Kč 2 127,50 Kč 
Hevizn í dvířka minimá lně 6oox600mm na WC napríklad bíle plas[Ove,ma )(.cena VČ. DPH do 11 SD,- Kč ks 1 900,00 Kl 900,00 Kč 135,00 Kl 1035,00 Kč 
Kombinované topné t ě l eso do koupelny např.Therma l Trend séri e KD,max. rozměry 450x1320mm+sada pro 

komb. vytá pění 3ODW+termostat k topným tyčim- ,ma)(.cena vČ . DPH do 3ODO,-KČ ks 1 2600,00 Kč 2600,00 Kč 390,00 Kč 2990,00 Kč 
Výmě n a ventilátorů koupelna+WC,max .cena VČ. DPH do 1050, - Kč/ks ks 2 950,00 Kč 1900,00 Ke 285,00 Kč 2 185,00 Kč 

Výměna PVC za nové pvC · zá těžové dekor dřeva ·chodba,ohyvák,ložnice+kuchyň,max.cena vČ . DPH do 400, -Kč/m2 m2 56 340,00 Kč 19040,00 Kč 2856,00 Kč 21896,00 Kč 
l emovka k PVC v bm,max.cena vČ. DPH do 20,-Kč/bm bm 52,0 15,00 Kl 780,00 Kl 117,00 Kč 897,00 Kč 
Přechodová l i ~ta (profil)pVC / Dlažba,2xO,6bm,max.cena VČ. DPH do 300, - Kč/bm ks 2,0 260,00 Kč 520,00 Kč 78,00 Kč 598,00 Kč 
Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové vč. zámku 80x197cm-de kor dřeva dle výběru ,max. cena VČ . DPH do 1SOD,- Kč/ks ks 2 1200,00 Kč 2 400,00 Kč 360,00 Kč 2760,00 Kč 

Dve ře vn itřní hladké plné lkřídlové VČ. zá mku 60x197cm-dekor dřeva dle výběru,max.ce na VČ. DPH do 1S00, - Kč/ks ks 2 1200,00 Kč 2400,00 Kč 360,00 Kč 2 760,00 Ke 
Kování na dveře klika/klika - malný nikl(brou ~e ný nerez ),max .cena vČ . DPH do 500,- Kč ks 2 420,00 Kč 840,00 Kč 126,00 Kč 966,00 Kč 
Ková ní na dveře koupelna+WC - matny nikl(bro u ~e ny nerez ),ma x.cena vČ . DPH do 5OD, - KČ ks 2 4 20,00 Kč 840,00 Kč 126,00 Kč 966,00 Kč 
Výměna vypínačů - jednoduchy v barvě bil é,m ax .cena VČ. DPH do 60,-Kč/ks ks 5 50,00 Kč 250,00 Kč 37,50 Kč 287,50 Kč 
vyměn a vypínačů - dvojitý v barvě bité,max.cena vč. DPH do 80, - Kč/ks ks 2 70,00 Kč 140,00 Kč 21,00 Kč 161,00 Kč 
Výměna vypína čů - schodiš,ák v ba rvě bilé,m ax.cena vČ . DPH do 60, -Kč/k s ks 2 50,00 Kč 100,00 Kč 15,00 Kč 115,00 Kč 

vyměna zásuvek-jednoduchá v ba rvě biJé,m ax .cena VČ. DPH do 60, -Kč ks 7 50,00 Kč 350,00 Kč 52 ,50 Kč 402,50 Kč 
Výměna zásuvek-dvojitá v barvě bíl é,m ax .cena VČ. DPH do 140,-Kč/k s ks 9 130,00 Kč 1 170,00 Kč 175,50 Kč 1 345,50 Kč 



INSTALACE 
Montáž sprchového koutu s va nič kou CI umyvadla akce I 1500,00 Kč 1500,00 Kč 225,00 Kč 1725,00 Kč 
Montaž komplet W( akce 1 SOD,OD Kč 500,00 Kč 75,00 Kč 575,00 Kč 
Montáž um.baterie,sprchove baterie,montáž sprchového setu akce 1 500,00 Kč 500,00 Kč 75,00 Kč 575,00 Kč 
Monláf kombinovaneho topného t ě l esa v koupelně ks I 550,00 Kč 550,00 Kč 82,50 Kč 632,50 Kč 
Montáž dveří a kování ks 4 350,00 Kč 1400,00 Kč 210,00 Kč 1 610,00 Kč 
Pokladka PVC vče ln~ lepeni,svalovánl PVC m2 56 200,00 Kč 11200,00 Kč 1680,00 Kč 12 880,00 Kč 

OSTATNí 

Generální úklid vcetně umyti oken akce I 1500,00 Kč 1500,00 Kč 225,00 Kč 172 5,00'č 

CElKEM ;:';'c '. . .;~; v- .• ~ .oj ':': 'f::':"'/;:;:~;'l_ ;: :"",~.:,:": .;.~~:;::"::". ?"::o!.r:~':i..,.,.:..{::[ ~,: :t·1t·~,? ·i;;:.~..:1:f;'1li~;! 
. - .,~ 

~ 184'Ó64,oO Kč :27609,60 ' KČ ';:'2,1:( 673;60 Kč ::. 
~, 
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UPOZOHN t NI : 

2:tI(Jn.l pololka neSlili mit nulovou nebo svmbolickou hod notu. , 

Zad <I va tel připo u š tí i po uliti jinych kvalilill i vně a technicky obdobnych řešeni. 
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