
SMLOUVA O DILO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142, DIČ: cz 00231142

Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

Zastoupené Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako objednatel

2. Zhotovitel:

PLASTOKNO s.r.o.

IČ: 26735377, DIČ: cz 26735377

252 04 Číslovice 72

Zastoupena panem Hromádko, jednatel

technicky pani Valerií Láskovou

na straně druhé - dále též jako zhotovitel

||.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je výměna oken a dveří V objektu Ke Kašně č.p. 100, Praha 4 dle přiložené

cenové nabídky číslo V1983/17

a) Místo plnění: ulice Ke Kašně č.p. 100, Praha 4 - Písnice.

b) Rozsah dila: dle nabídky ze dne 17. 7. 2018, které je nedilnou součástí této smlouvy

|||.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKÚ SMLOUVY

a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení dila uvedeného v čl. ll. této smlouvy, V

rozsahu a provedení dle nabídky číslo V1983/17 ze dne 17. 7. 2018, která je nedílnou součástí této

smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl.

VI této smlouvy.

b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dilo,

uvedené V čl. II této smlouvy V rozsahu a provedení podle nabidky číslo V1983/17 ze dne 17. 7.

2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném V

čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV.,

TERMINY

a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od

objednatele a zahájit práce dle odsouhlaseného harmonogramu prací.

 





b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat

objednateli na základě výzvy nejpozději do data dle odsouhlaseného harmonogramu prací.

v.

DODACÍ PODMÍNKY

a) Objednatel zahájí převzetí dokončeného díloa, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele v den

ukončení O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis — předávací protokol. Den

ukončení převzetí dokončeného díla bude dohodnut zápisem do protokolu

vr. ,

CENA DILA

b) Cena díla uvedeného v čl. || této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17.

7. 2018 ve výši 189 790,92 (slovy: stopadesátšesttisícosmsetpadesátdvěkoruny bez DPH. Tato cena

je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla: 156 852,00 Kč

DPH 21%: 32 938,92 Kč

 

Cena díla celkem 189 790,92 Kč s DPH.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplati cenu díla zhotoviteli takto:

a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do

výše 90 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl.VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů

ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

b) Po ukončení předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad — tj. vad a

nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 10 % ze sjednané

ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem

zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení

díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších

doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.

d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo

na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný

materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit

zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění

náhradního zhotovitele.

e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo

tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil,

objednatel neuhradí.

 





f) Případné práce požadované objednatelem nad rámec dila dle této smlouvy objednatel uhradí

samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán

účastníky smlouvy.

9) V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel přebírá nebezpečí

změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost zhotovitel na své náklady a nebezpečí

odstraní či překoná.

h) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-Ii zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věcí, kterou

uhradil zhotovitel, již zahrnuta V ceně díla.

l) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady

opatřené veškerými Zákonem požadovanými náležitostmi.

]) Zhotovitel se zavazuje, že Vlastnosti zabudovaných oken a dveří budou ve shodě spožadavky

platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené

příslušnými úřady pro ČR.

vm.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený V čl. II. této smlouvy nese zhotovitel V plném rozsahu

počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání dila objednateli.

b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou

pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele Vůči objednateli nese zhotovitel v

plném rozsahu.

c) Zhotovitel pojisti všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatelé, oprávněné ke vstupu

na staveniště proti škodám na zdravia majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKÚ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že

zhotovitel podstatně, ale i nepodstatné poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění

objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozorněni účinná opatření k odstranění zjištěných

nedostatků.

b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že

objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodlení delší než 5 dnů.

o) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

x.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dilo po dobu 6O měsíců na okna a dveře a 24

měsíců na práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání dila bez vad a nedodělků protokolárním

způsobem.

b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:

ba) 2 dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy

osob,
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bb) 30-ti dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či

zdraví nebo životy osob).

0) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků

uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den

prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodélky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín

k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí dila

d)

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v

termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce)

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XL

SMLUVNÍ POKUTY — ÚROK z PRODLENÍ

a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu

smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%

z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne zahájení protokolárního

předání a převzetí zhotoveného díla.

b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle

čl. Vll. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za

každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení podmínek

stanovených v nabídce zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) Se zavazuje realizovat předmět dodávky oken v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí,.

b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud

se tak stane, vtom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.

c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.

d) Pro veškeré okna a dveře, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu

této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty, certifikáty.

e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu,

v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění

přilehlých komunikací nebo jiných ploch vsouvislosti sčinností zhotovitele, je zhotovitel povinen

znečištění na své náklady odstranit.

f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a

práva, vyplývající z této smlouvy.

 





g) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě

zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu

a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

Kontaktní osoba za objednatele : p. Josef Budílek, telefon:

pí. Šárka Pichová, telefon:

Kontaktní osoba za zhotovitele: pí. Valerie Lásková, telefon:

p. Michal Částka, telefon:

 

Objednatel:

a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu dle harmonugramu prací prosté všech právních a

faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu vtermínu, který je uveden včl. IV této

smlouvy.

b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií, vodu a toaletu.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) Umožní po dobu prací kontrolu provádění díla, které je specifikováno v rekapitulačním listu díla.

b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty,

zejména: zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o

jakosti a komplexnosti dodávek pro okna a dveře

c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se

soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

cl) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a

upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně

nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání

staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den ukončení prací a vyklizení staveniště

včetně zahájení předání a převzetí díla.

Objednatel:

a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou vdalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, kdykoliv v průběhu díla

b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné

nedodélky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí zahájení převzetí

zhotoveného díla.

0) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se

soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění k ukončení předání a převzetí díla.

d) Převezme staveniště od zhotovitele v dne zahájení předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu

o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.
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xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

b) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků

podepsaných oběma účastníky.

0) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou

vyhotoveních. '

d) Pokud nebylo vtéto smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající zákonem č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a sjejím

obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

f) Přílohou k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne 17. 7. 2018 a harmonogram prací

9) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/20158b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.

i) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MC Praha-Libuš č. 260/2018 ze dne 24.9.2018

V Prazedne:
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“plastokno
specialista na plastová okna

Podrobná rekapitulace cen

Barva profilů: Bílá/Bílá

Poznámka k barvě:

Rekapitulace cen položek

u—mm—mm
typ okna

zkratka okna '

rozměry (š x v)

popis

typ okna

=zkratka okna

;rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

"Wknaf 7 *

zkratka okna

rozměry (Š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

2d|1né okno

OSU/OSP

1450 X 1475

Otvíravé Sklopné Levé /s|oupek/ Otvíravé Sklopné Pravé

1,1W/m"2 K

1d|'|né okno

OSL 1,1 W/m"2 K

925 X 1475

Otvíravé Sklopné Levé

Profilová příčka ve výšce 955 mm

Ornamentální sklo kůra

2d|1né okno

OSL/IOSP

1450 X 1475

Otvíravé Sklopné Levé/sloupek/ Dtvlravé Sklopné Pravé

Profilová příčka ve výšce955 mm

1,1 W/m"2 K

72di|né okno

Oth/OSP

1140 X 1400

Otvíravé Levé bez sloupku_štulp / Otvíravé Sklopné Pravé

CLASH. iop 1,1 W/m"2 K

2d|1né okno

OtLS/OSP

1140 X 1400

Otvíravé Levé bez sloupku_štulp/ Otvíravé Sklopné Pravé

1,1W/m"2 K *

2dílné okno

OSL/lOSP

1485 X 1440

Otvíravé Sklopné Levé lsloupek/ Otviravé Sklopné Pravé

1,1 W/m“2 K

2dílné okno

OSU/OSP

1485 X 1440

Otvíravé Sklopné Levé lsloupek/ Otvíravé Sklopné Pravé

1,1W/m‘2K

1d|1né okno

OSL 1,1 W/m"2 K

570 X 530

Otvíravé Sklopné Levé

Ornamentální sklo kůra

Komořanská 24/77 EO. §t 8 - 19h

143 00 Praha 4 Ut. Ct 8‘ 17h

www.plastokno.cz Pá 3 ' 14h
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EHP

číslo

pozice _?

.typ okna

zkratka okna

(rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

typ okná

zkratka okna

rozmery (s x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (Š x v)

popis

vtypokna

“zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

typ okna

zkratka okna

rozměry (š x v)

popis

:: plastokno
:pum .\ .r ; —x.. „ „zm-..: okru

charakteristika

lastpkno
specialista na p astová okna

Rekapitulace cen položek

-" ' " cena zajeden

kus

2d|lne okno
1,1W/mA2 K 5 785 1Oth/OSP

1220 X 1370

Otvíravé Levé bez sloupku_štulp / Otviravé Sklopné Pravé

5 785

2dilné okno

OtLS/OSP

1210 X 1370

Otvíravé Levé bez sloupku_štu|p / Otviravé Sklopné Pravé

1,1W/mA2K

* 2di1né okno

Oth/OSP 1.1 W/m 2 K

1195 X 1365

Otvíravé Levé bez sloupku_štulp/ Otvíravé Sklopné Pravé

1dí|né ven vchodové

VD Ven otvíravé P

1120 X2060

Ven otvíravé Pravé(panty z venku vpravo) pohled z vnitřní strany levé

(včetně Klika/Koule s bezpečnostním překrytím 1.200,-Kč v cené) 3automatické uzavírací střelky a
2uzamykaci háky, alpráh s přerušenám tepelným mostem a vysoký 26mm. Zpracováno v profilu
TROCAL GR 76_ čistý průchod rámem š 936 mm * V1968 mm

Profilová příčka v 1/3, spodni Část cosmothermová deska 24 mm, horní část deleno profilovou
příčkou 2x svisle, ornamentální sklo kůra.

1,1W/mA2K 23 792 23 792

1d|17né vchodové

VD OtL

1000 X 2080

Vchodové Dveře Otevíravé Levé (včetně Klika/Klika s bezpečnostním překrytím1.200,-Kč v ceně)
Sautomatické uzavírací střelky a Zuzamykaci háky, alpráh s přerušeným tepelným mostem vysoký
26mm těsnícím ve dvou úrovních. Zpracováno v profilu TROCAL GR 76 _ čistý průchod dveřmi š 816
mm*v 1988 mm

Profilová příčka v 1/3, spodní část cosmothermová deska 24 mm, horníčást deleno profilovou
příčkou 2x svisle, ornamentální sklo kůra.

El. zámek vrátný

Dveřní stavěč křídla

, 1,1W/m"2 K
25 661 l25661> l l

1dí|né balkónové

BD OSL

900 X 1520

Balkónové Dveře Otvíravé Levé dovnitř

Klika/Klika + FAB

1,1 W/m‘2 K

8-19h

8-17h

8—14h

Komořanská 24/77 FÍO. _SÍ

143 00 Praha 4 Ut, Ct

www.plastoknorz Pa 



“plastokno
specialista na plastova okna

lCelkové cena dodávky v provedení * 1 1 W/m"2 K 122 660 35 79729

Příplatek za nabízené práce

Cena demontáže běžné metry 73,3 8 4 4 0 3 1

Cena montáže běžné metry 73,38 10 273 i

Cena zednic. začištění typ REKORDKA běžné metry 17,48 2 447 \

Cena zednic. začištění typ ŠPALETA běžné metry 5 5,9 19 5 65 _

Cena za jiné práce Příplatek za vyřezani železa poz.12 a 13 2 503

Cena za ekologickou likvidaci oken počet křídel 23 3 4 5 0I

Cena za dopravu - tarif 1 2 00

Celková cena za nahrzené práce 43841

Rekapitulace cen za vnitřní parapety

číslo vyložení! cena za ieden

_mm
Bílá _s 1720 5421 _____ 5421

Bílá_Š _ 350 1130 376'l__‘l 3761

was _ _ 350 1710 5391“ . 539‘

Bilá _R _ 200 1170 206IIIII i 206 ‘

Biia'_R _ 200 1170 206i _ 206_

Bílá _S 350 1670 szsi i 5231

Bilá_Š 350 1670 szsl _ i 528

011332 200 600 120Ě __ 120

Bilá _s 250 1420 314! 314 i

10 303_3 250 1420 314 I I 314‘

11 Bílá_R 250 1200 270} I 270

Cena za vnitřní parapety 3 943 :

iCena montáže vnitřních parapetů metry 14,88 2 024!

[Celkové cena za vnitřní parapety 59671

Rekapitulace cen venkovních parapetů

číslo vyložení! cena za leden

mmm gm“
Hlinik tažený _HNÉDÁ 225 1420 607*

Hlinik taženy _HNÉDÁ 225 890 411 411 „

_Hlinik taženy _HNĚDÁ _ 225 _ 1420 _ 607_ _ 607 '_

_Hlinik taženy _HNĚDÁ _ 225 I 1160 _ 511 I _ 511‘

IHIInI'k tažený _HNEDA _ 225 1160 511 511 l

Hliník tažený _HNÉDÁ _ 195 I 1450 I. 532' ' 532 :

Hliniktaženy_HNĚDÁ 195 1450 532 ' 532}

1

2

3

4

5

6

7

8

©

Komořanská 24/77

.: plastokna 143 00 Praha4

v.10.';.p!au:1.1k11361?£ 



=.ll specialista na plastova okruna

Rekapitulace cen venkovních parapetů

číslo typ venkovního parapetu vyložení! délka (min) cena zaledenpozice
hloubka (mm)

222

1_8__ IHI1n1kta2eny_Hl\l__Ěl2Á___ . 165 _ _
___2_22

[Hliníktažený_HNĚDÁ 165 161086 373 1 323
10 1H11n1k tazenyHNĚDÁ 165 _ 1180 373 1 373
_ 11 1HI1n1k tazenyHNĚDÁ 165 1160 3681 1 368
Cena za venkovni parapety

5 047
Cena montáže venkovních parapetů metry 13,07 1 610
Celková cena za venkovni parapety

6657
Rekapitulace cen interiérových žaluzií

37 4

1__HIT_Celostín_O21_ _ 525x 520 2016

_Hl_i_Celestin_021__
525x 520 2016

525x 520 2016

525x 520 2016

525x 965 . 2016

525x 955 2016

1 525x 955 2016

, 525x 955 _ 2016

389x 1186 _ 2016

I 389x 1186 2016

1 389x 1186 2016

1

1 _š74

1

1

1

1

1

1

1

1

1

389x 1_186_ 2016 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_H|T_Celestin_021“

__l

_3:

_3_HIT_Celestin_O_2_1_________

_Í1__ HIT_CelestirL_0_. 21__

1 HIT_Celes_tir1_0_.21

3 1HIT_CeIQst1n_021

3 _Hl_TCelestin_0.21

__4__ ||—_lIT__Celestin_Q21

_41HIT_Ce16511n_O21

__5_ __ HIT Celostir1_02_l_ _

__5__ HIT;Celestin_0. 21____ _

6 H_lT_Celestin021

_HlT__Cele_st_i_n_Q_21_

542,5_x__1_22_6_ _ 2016

542,5x 1226 2016

5423611 1226 2016

__542,5x 1226 2016

429x 1156 2016

429x 1156 _ 2016

424x 1156 2016

424x 1156 2016

416,5X 1151 2016

1111161511151 2016

____6

___7 HI_TCelost_1n__0_21

__7 _H__|_T__CeIg§11_r1_021

__ HIT__Celestin_021

9

I

|

,
1

,
1
—
-
0
1
—
.
-
U
r
—
f
U
-
r
—
r
—
Ú
r
—
U
v
r
'
v

I

„Hl_T__Celestin_0_ 2__1

_ 1_011111Celost1n_021

___10 H_lTCelostin_021

_11 HIT_Celostin_0.21

I
r
'
U
'
U
r
-
I
I
—
‘
U
'
U

_-_______l
ICe11a za interiérovéžaluzie

Cena montáže interiérových žaluzií
počet

Celková cena za interiérové žaluzie

Komořanská 24/77 FÍO.__SÍ 3'19h

.: plastekne 14300Praha4 111,01 8171
“*ruwr..pl.....Ulmem Pá 8'l4h 



flplastokno
specialista na plastová okna

Rekapitulace cen ostatní

_m
%Eřiplatelg za zednické začištění veikýoh špalet

i i.Píínlatst zalfiieflflpozici 14

}Cena ostatm’ -

Cena montáže ostatní počet

Celková cena za ostatní

Celková cena za kompletní zakázku

cena za kompletní zakázku profil ($$$) cena bez DPH gps;

IA. \

|

ŠCelková cena zakázky v provedem’ ".“ '; - 1.1 MW? K 156852 21%

I __ ___.. ..

Na další stránce naleznete odkazy na informace o profilech.

Komořanská 24/77 PO. _St 8 -19h

': plastokna 143 oo Prahad um am
ww.v.|:|‘:5!:.|kliu.CZ Pá 3'14h

cena s DPH

189790,92 i
[

 



Harmonoqram postupu prací

 

        

 

 

 

 

 

        
 

 

 

„. - U

Ke Kasne 100, Praha 4 ?

Termín , .

prací Den Zn. prac: B/m Parta Pozrce

12.11 Po. D+M+ZZ (Š)+L CE 16'5 P°z'1'3

13.11 Út. D+M+ZZ(Š)+L CE 16'“ Poz. 4-6

14.11 St. D+M+ZZ(Š)+L CE 13'23 Poz. 7-9

15.11 Čt. D+M+ZZ(Š)+L CE 15,12 Poz. 10.11 a 14

16.11 Pa. D+M+ZZ(R)+L CE 12152 VD 12,13

Předání dila

16.11 | Pa. | Předání celého díla  
 

Příloha 1 smlouvy o dílo Objednatel: 




