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Stavba:

Místo:

STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA p.p.č.119, k.ú. Blankartice, obec Heřmanov

Blankartice obec Hřemanov

OÚ Heřmanov
I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

Da[Ljm: 07.07.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Pfo]ektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
314 - Komíny

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 - Lešení a stavební výtahy
951 - Ostatní konstrukce a práce
962 - Demontáže konstrukcí
99 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71 3 - Izolace tepelné

720 - Zdravotechnika

771 179,18

139 009,60

42 643,62

42 643,62

80 483,63

70 175,99
10 307,64

15 882,35

4 692,00
1 243,10
2 491,70
7 455,55

616 929,58

21 380,84

25 973,31

105 970,00



724 - Zdravotechnika - strojní vybaveni

7491 - Elektromontáže

751 Větrání

762 - Konstrukce tesařské

7632 - Sádrokartonové konstrukce

764 - Konstrukce klempířské

765 - Konstrukce pokrývačské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - DokonČovací práce - malby a tapety

VRN - vedlejší rozpoČtové náklady

O - vedlejší rozpočtové náklady

23 454,00

27 850,00

7 968,00

107 559,78

107 613,21

21 721,98

19 436,96

64 388,20

34 279,97

44 379,52

1 352,86

3 600,95

15 240,00

15 240,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA p.p.č.119, k.ú. Blankartice, obec Heřmanov

Místo: Blankartice obec Hřemanov Darum: 07.07.2015

Zadavatel: OÚ Heřmanov
Uchazeč: Ĺ.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

P

sä"7PC Typ Kod ,'mu

e .
Náklady soupisu celkem

projektant:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

771 179,18

D HSV

D 3
D 314

r""

1 ! K 314273102

PP

2 i K 314273112

PP

3 i K 314273162

PP

4 l K 314273172

PP

5 ] K j14232114

PP

W

W

W

Práce a dodávky HSV 139 009,60

Svislé a kompletní konstrukce 42 643,62
Komíny 42 643,62
Komínové těleso třísložkové 1průduchové betonové z keramických vložek do D 20 cm v 3 m soubor 1,000 16 890,00 16 890,00 ,es Urs 2015 01

Třísložkový komínový sZtém jednoprůduchwý z lehkého betonu (Schiedel UNI""") z vnitřních keramických vložek s nehořlavou
izolaČní rohoži komínové těleso výšky 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

Příplatek ke komínu třísložkovému iprůduchovému z keramických vloŽek do D 20 cm zkd 1 m výšky m 2,100 3 270,00 6 867,00 es Urs 2015 01

Třísložkový komínový systém jednoprůduchový z lehkého betonu (Schiedel UNI""') z vnitřních keramických vložek s nehořlavou
izolační rohoži komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez
větrací šachty, světlý průměr vloŽky přes 16 do 20 cm

Krakorcová deska pro obezděnou hlavu třísložkového iprůduchového betonového komínu do D 20 cm kus 1,000 1 980,00 _ ,1 980100 ,es Urs 2015 01

Třísložkový komínový systém jednoprůduchový z lehkého beľmu (Schiedel UNI"") z vnitřních keramických vložek s nehořlavou
izolaČní rohoŽi ukončeni v nadstřešni Části komínu obezděním komínové hlavy, prefabrikovaná krakorcová deska bez větrací
Šachty, světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

Krycí deska pro obezděnou hlavu třísložkového iprůduchového betonového komínu do D 20 cm kus 1,000 1 825,00_ _ 1 825,00 es Urs 2015 01

Tň'složkový komínový systém jednoprůduchový z lehkého betonu (Schiedel UNI""') z vnitřních keramických vložek s nehořlavou
izolační rohoži ukončení v nadstřešni části komínu obezděním komínové hlavy, prefabrikovaná krycí deska se soupravou

' komínové hlavy s distančním kroužkem a kónickým vyústěním bez větrací šachty, světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

Obezdívka komínů nad střechou z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC vČetně spárování m3 ! 0,917 15 460fO) _ _ _ __ _ 14 176,82 ;cs Urs 2015,01 , _!

Obezdívka Kmínů v nadstřešni Části z lícových cihel pálených Klinker, pemosti P 60, na maltu MVC vČetně spárováni dl. 290 mm
(český formát 290x140x65 mm) plných

0,7'0,7"2 0,980
-3,14"0,1"0)1"2 "odpočet průduchu" -0,063

Součet 0,917



L .. -. 7, » m: ,i!

-'h'.- " --, '"" ""'.j":'".'-.:;'- W . Cena celkem CenováPČ Typ ·- ": "Kód "":."';."' Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] · soustava
r

-6 K 61 3142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,120 i75,00, 546,00 es Urs 2015 01

PP Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše neba pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VY 2,6"0,4"3 "Imp" 3,120

' 7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm m2 3,120' 115,00 358,80 es Urs 2015 01 l

PP PotaŽeni vnitřních ploch Štukem tlouŠtky do 3 mm svislých konstrukci stěn

D 6
D 62

8 l K J.6,22211011

PP

VY

VY

VY

VY
9 l M 283759340

PF

VY

10 K .622212001

PP

VY

VY

VY

VY

' 11 M 2837593iO

PP

VY

, 12 K 622252001
PP

VY

13 M )590516300
La _

PP

VY
14 j K ,6Í2252002

PP

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 483,63
Úprava povrchů vnější 70 175,99

__ _ Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 80 mm , m2 68,441 445,00, 30 456,25 es Urs 2015 01Montáž kontaktního zatepleni z polystyrenových desek na vnější stěny, tlouŠt'ky desek přes 40 do 80 mm

2,75"(7,7"2+5,37"2) 71,885

(5,37"1,5)/2 4,028
-(0,6"0,6"2+1,8"1,2+1,2"1,2+0,8'1,97"2) '" -7,472
Součet 68,441

deska fasádni polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm m2 69,810 89,00ĺ 6 213,09 es Urs 2015 01

desky z lehčených piastů desky fasádni polystyrénové typ EPS 70 F fasádni, stabilizovaný, samozhášNý objemcvvá hmotnost 15 až
20 kg/m3 1000 x 500 x 60 mm

68,441*1,02 69,810
Montáž zatepleni vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek ti do 40 mm m 25,080 178,00' _ _, 4 464,24 es Urs 2015 01 ,

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tlouštky desek
do 40 mm

0,6"4"2 4,800
1,8'2+1,2"2+1,2"4 10,800

(0,8·1,97'2)"2 9,480
SouČet 25,080

deska fasádni polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 26,334 48,00 1 264,03 es Urs 2015 01

desky z lehčených plastů desky fasádni pdystyrénové typ EPS 70 F fasádni, stabilizwaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až
20 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm

25,080"1,05 26,334
Montáž zakládacích soklových lišt zatepleni m 26,140 69,00 1 803,66 es Urs 2015 01

.. _.MOntáž lišt kontaktního zatepleni zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

7,7"2+5,37"2 26,140

,lišta zakládací LO 63 mm ti 1,0 mm : m 27,447 83,50| 2 291,82 es Urs 2015 01
._ J

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích sýstémů lišty soklové zakládací lišty zakládací LO 63 mm
tl.1,0 mm

26,140'1,05 27,447
_ _ .MontáŽ ostqtních ,1iŠt_zatepleni _ m 36,080 38,60 1 392,69 es Urs 2015 01

Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních ap®. lepených do tmelu



PČ" Typ Kód

VY

W

- VY
W

W

15 M 590514800

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

2,75"4 11,000
0,6"4"2 4,800
1,8"2+1,2"2+1,2"4 10,800
(0,8+1,97*2)"2 9,480
Součet 36,080

,lišta rohová Al 10/ 10 cň) s tkaninou bal. 2,5 m m , 37,884 18,20
kontaktní zateplovací systémy pň'slušenstvi kcmaktních zateplovacích sýstémů lišta růhová s tkaninou - rcihwník 2,5m Al 10/10
cm

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

689,49|cs Urs 2015 01

PP

W 36,080"1,05

i 16 K 622252002 µontáŽ ostatních lišt zatepleni

PP Montáž liŠt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VY 0,6"2+1,3+1,8 ·
I 17 M 590515 120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m

Pp kcntaktni zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okeňňi s nepřiznanou okapnici ·Thermospoj LPE plast 2 m

37,884

m 4,300 38,60

4,300

m 4,515 44,50

VY
18] K '622252002

PP

4,300"1,05
MontáŽ ostatních liŠt zatepleni

Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

4,515

, m ' 20,880 38,60j

165,98'cs Urs 2015 01

20q92.cs Urs 2015 01

- _--805,97 es Urs 2015 01

VY

VY

W

VY

VY
19]"M j590515180

PP

VY
20] K :622521011

PP

(0,6+0,6"2)"2

(1,8+1,2"2)

(1,2+1,2°2)

(0,8+1,97"2)"2
Součet

začišt'ovaci páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m

začišt'ovaci páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m

3,600

4,200

3,600

9,480

20,880

m 21,924 24,20,

20,880"1,05
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, vČetně penetrace podkladu zrnitá, tlouŠťky 1,5 mm stěn
m2

21,924

71,573 278,00

71,885

4,028

-7,472

0,540

0,630

0,540

1,422

71,573

530,56'cs Urs 2015 01

19 897,29 es Urs 2015 01

W

VY

VY

VY

VY

W

W

VY

2,75'(7,7*2+5,37*2)

(5,37"1,5)/2

-(0,6"0,6"2+1,8"1,2+1,2"1,2+0,8"1,97"2)

(0,6+0,6"2)"0,15"2

, (1,8+1,2"2)"0,15
(1,2+1,2'2)'0,15

(0,8+1,97"2)"0,15"2
Součet

d 63, _ _ _ Podlahy a podlahové konstrukce
21 K 631311123 :Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15

PP Mazanina z betonu prostého ti. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15
m3 3,506 2 940,0CÚ

10 307,64
10 307,64 es Urs 2015 01



e". ' _

,PČ Typ " Kód

VY

': ' ' """" """' ' """"" " """""' """""

4,87"7,2"0,1

MJ Množství J.cen a [CZK]

3,506

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
d 94 Lešení a stavební výtahy

! 22 K ;949101111 LeŠení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 ' m2 , 69,000

PP Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

W 33 33,000

VY 1,5"(7"2+5"2) 36,000
W Součet 69,000

68,00j

15 882,35
4 692,00

4 692,00 es Urs 2015 01

D 951
23 K 952901111

Ostatní konstrukce a práce
.VyČiŠtěni _budov bytové a obČanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni tkjdov bytové nebo cbčanské výstavby · zameteni a umyti pcxjlah,
dlažeb, obkladŮ, schodů v místnostech, chcAbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umyti a
vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětŮ, při světlé výšce päjlaži do 4 m

m2 33,780 36,80

1 243,10
1 243,10 es Urs 2015 01

PP

VY 22,4+4,5+2,25+1,35t2,05+1,23 33,780

D 962
24 K 762341963

PP

Demontáže konstrukcí
Vyřezání Části bedněni střech z desek tvrdých plochy jednotlivě přes 4 m2 m !

Bedněni a laťování střech vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebráni krytiny v bedněni z desek tvrdých (cemeritotňskových,
cementových, dřevoštěpkových aped.), otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2

(5,7"3,2)/2 "stávajicí přístřešek"
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti ' m2

Demontáž krytiny bitumenové ze Šindelů sklonu do 30 st. do suti

9,120 81,00

2 491,70
738,72 es Urs 2015 01

VY

25 l K '765151801
9,120

9,120 78,00
PP

VY (5,7'3,2)/2 9,120
26 K 712400831 'Odstranění povlakové krytiny střech do 30" jednovrstvé : m2 9,120

PP Odstraněni ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednovrstvé
27 Ľ K :764004801 DemontáŽ podokapniho žlabu do suti včetně háků " "" " m 5,700

. PP Demontáž klempířských konstrukci Žlabu pod&apniho do sUti

' 28 K )764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 5,700

pp Demontáž klempířských konstrukci okapového plechu do suti, v krytině povlakové

' 29 K 997013501 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,355

PP , Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
r30 : K !997013509 !Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,520,

pp Odwz sUti a vyt~aných hmot na skládcu nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

VY 0,355"24 8,520
31 i K !997013814 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,10Í

' l

PP Pcplatek za Jloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů
, 32 ! Ď997013811 Poplatek za uloženi stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) ' t ' 0,189

18,40

35,00,

18,00}

262,00:

15,20

711,36 es Urs 2015 01

167,81 es Urs 2015 01

199,50 es Urs 2015 01

102,60:cs Urs 2015 01

93,01 es Urs 2015 01

129,50 es Urs 2015 01

1 200,00

1 200,00

122,40'cs Urs 2015 01

226,80 es Urs 2015 01



PČ Typ Kód

PP

Popis

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

MJ MnoŽství j.cena [CZK]

d 99 Přesun hmot
. 33 J k 7998018001 Přesun hmot ruČní pro budovy v do 6 m

pp Přesun hmot pro budovy obČanské výstavby, bydlení, výrobu a sluŽby ruČní · bez užiti mechanizace vodorovná dopravnívzdálenost do l® m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

.
t t 11,613 642,00|

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

7 455,55
7 455,55 es Urs 2015 01

, PSY
D 711

34 ! K 711111001
PP

VY

' 35 i M 111631500

PP

VY

36 j K '711141559

PP
VY

37 ! M 62836i090
' l

PP

W
38 Ĺ K 998711201

PP

Práce a dodávky PSY 616 929,58

Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům 21 380,84
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetraČním m2 44,003 12,40j _ 545,64 es Urs 2015 01

Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

7,9*5,57 44,003
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,013 44 127,ooj 573,65 es Urs 2015 01

... _
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci sUchých a očištěných podkladŮ pod
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

44,003"0,0003 0,013
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 88,006 75,70} _, _ 6 662,05 es Urs 2015 01

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V

7,9"5,57"2 88,006
pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral . , n)2 . _ 101,207 128,00 12 954,50, es Urs 2015 01

pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou vložkou Bitagit 40 Al minerál (radon)( Al 540)

88,006'1,15 101,207
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,000' 215,00 645,00 es Urs 2015 01

Přesun pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v ®jektech výšky do 6 m

d 713 Izolace tepelné
39 j K !713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2

pp Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytilepenkou kladenými volně

VY 5,3"7,6
40LM ,631481130 deska minerálni izolační ORSTROP 6®X1200 mm ti. 120 mm m2 ,

pp vlákna skleněná izolaČní ISOVER - strep pod nevytápěným prostorem deska ORSTROP izolace trámových stropů, podhledů aneµxhůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la 0,039 W/mk tl.120 mm

VY ' 40,280"1,02

41 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2

pp Montáž tepelrý izolace [xxilah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volnějednovrstvá

VY 4,87"7,2

40,280 23,60

40,280
41,086 138,70

41,086
35,064 21,00

35,064

25 973,31
950,61 ,es Urs 2015 01 '

5 698,63 es Urs 2015 01

736,34 es Urs 2015 01



Cena celkem CenováPČ Typ Kod Popis MJ Mnozstvi j.cena [CZK] .
[CZK] soustava

42 M 283758680 deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z I®O x 500 x 50 mm m2 35,765 97,60 3 490.66 es Urs 2015 01

desky z lehčených plastů desky z pěnového pdystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm
PP nebo 1000 x 500 rnm typ EPS 70 Z, objemavá hmotnost 15 · 20 kg/m3 tepelně izolaČní desky pro izolace stěn, stropů, podlah,

příček apod. formát 1000 x 500 mm 50 mm

VY 35,064"1,02 35,765
- " _ ľ -

43 K '7f3191114 ,Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně m2 35,064' 36,00' 1 262,30 es Urs 2015 01

Pp Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci · doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytímpásem asfaltovým položeném volně

VY 4,87"7,2 35,064
44 M 713191114 pás asfaltovaný A330 _ ' m2 40,324' 28,60| 1 153,27!cs Urs 2015 01

PP pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka A 330/H
,VY 35,064"1,15 40,324

. - _... __ _-__ .45 K 71,31.3.11_21 _ . _..._ jMontáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoži, pásů, dílců, desek m2 64,413 61,90 3 987,16;cs Urs 2015 01 _

pp MontáŽ tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve speciflkaci) přichycením úchytnýmidráty a závlačkami

VY 2,75"(7,7"2+5,37"2) 71,885

VY -(1,8"1,2+1,2"1,2+0,8'1,97"2+0,6"0,6*2) ·7,472
vy Součet obvodové stěny 1.np 64,413

46 M 631537080 deska izolační minerálni 610X10UOx120 mm m2 65,701 124,60 8 186,34 es Urs 2015 01

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerálni vlny
PP ROCKWOOL · izolace šikmých střech a vnitřních konstrukci rozměr 610x1000 mm, pro ti. 50, 60, 80 a 100 625x1000mm objemová

hmotnost 30,4 kg/m3 deska měkká a lehká ROCKMIN PLUS ti. 120 mm
,

VY 64,413"1,02 65,701
47 ! K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2,000 254,00

_ .
508,00'cs Urs 2015 01 '

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškydo 6 m

D 720
48 K 725000001

PP

49 K ;725291722

PP
50 r K '725291712

PP
! 51 K 725291703

PP
52 l K 721242115

PP

Zdravotechnika 105 970,00
Vnitřní kanalizace, rozvod vody a zařizovací předměty - odhad za 1kus zařizovacího předmětu kus/ZP 7,000 14 000,00 ! 98 000,00

Vnitřňi kanalizace, rozvod vody a zařizovací předměty - odhad za 1kus zařizovacího předmětu
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000, 1 570,00 1 570,00 ,es Urs 2015 01

Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
'Doplňky zařízení koupelen a záchodů"smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,000 1 no,od 1 320,00 es Urs 2015 01

Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodŮ smaltované madlo rovné dl 500 mm soubor 1,000' 1 100,00| 1 100,00!cs Urs 2015 01

Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím koŠem ON 110 kus 4,000 995,00 3 980,00,cs Urs 2015 01

Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) ON 110 (HL 600)
í

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 23 454,00



,pč. "T¥p. Kód
u53 ' K 724211207

_ __.J_ . -- _.. .
' PP

. 54 l K 724131112.1

PP
55 t K 724232117.1

PP
56 K 892241111

l

PF

57 K 892233121

PP
" "7 _ _) 58 K :998724201

PP

:"'". ·
Cena celkem CenováPopis MJ Mnozstvi j.cena [CZK] [CZK] soustava

. _ , Domovní vodárna s Čerpacím ústrojim tlaková nádoba bez potrubí a sacím košem Darling Lido 35-2 soubor 1,000 14 780,00 14 780,00 es Urs 2015 01

Domovní vodárny s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s tlakovou nádobou Darling Lido 35-2
Čerpadlo vodovodní ponorné - montáŽ a dodávka soubor 1,000 6 230,00 6 230,00

Čerpadla vodovodní ruČní stojanová s potrubím a sacím košem Standard pro hloubku studny Čerpadlo vodovodní ponorné

Zařízení spínací plovákové TSA 3S třipólové - montáž a dodávka kus 1,000 1 420,00 1 420,00

Pň'slušenstvi domovních vodáren ovládací spínaČ tlakový zapínací tlak 1-5 bar Zařízeni spínací plovákové TSA 35 třipólové

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 i6,oo: 288,00 es Urs 2015 01

Tlakové zkouŠky vodou na potrubí ON do 80

'Proplach a desinfekce vodovodního potrubí ON od 40 do 70 m 18,000 28,00 504,00 es Urs 2015 01
_ tProplach a desinfekce vodovodního potrubí ON m 40 do 70

Přesun hmot procentní pro strojní vybaveni v objektech v do 6 m % 1,000 232,00 232,00 es Urs 2015 01

Přesun hmot pro strojní vybaveni staríwený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m

D 7491
' 59 i K 749000002

PP

D 751
l 60 l K 751133011
G

PP

61 M 54233 1030. 51

PP
62 l k T751510041

PP

VY
63 j K 998751201

PP

ElektromontáŽe
Elektroinstalace (svítidla, vypínače, zázuvky, rozvody)

Elektroinstalace - odhad
soubor 1,000 27 850,00'

27 850,00
27 850,00'

Větrání 7 968,00
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 100 mm kus 1,000 580,00 580,00 es Urs 2015 01

Mcmtáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm

ventilátor diagonálni s doběhem do kruhovéhho potrubí 70- 125 m3/hod kus 1,000 3 65O,OO| 3 650,00

ventilátor diagonálni s doběhem do kruhovéhho potrubí 70-125 m3/hod

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 10,000 346,00 3 460,00 es Urs 2015 01

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, tro(jba spirálně vinutá bez příruby, průměru do l® mm

5"2 10,000
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1,000 278,00: 278,00 'es Urs 2015 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vMorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do12 m

d 762 Konstrukce tesařské
64 l K j762332131 ' MontáŽ vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m

pp Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu,z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

w 3,63'6+3,13"2+2,63'2+1,13"2 "krokve 80X100"
W 1,6*5 "kleštiny 50x100"
vy Součet

4

65 K !762332132 Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 ' m

43,560 120,00,

107 559,78
5 227,20 es Urs 2015 01

35,560

8,000

43,560

26,500 165,® 4 372,50 es Urs 2015 01



- P
" K. '

PČ Typ- " -" Kód Popis

pp Montáž vázaných konstrukci krovů střech puttových, sedlových, valbových, stanových Čtvercového netx) obdélníkového pŮdorysu,z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ' Cenová
[CZK] soustava

'N

W

VY

66 K

PP

VY

W

VY

W

VY
. 67 l M

PP

VY

W

VY

VY

W
_ .,. _68 K

PP

69 K

PP

: 70 M

PP

71 l K

PP

W

5,5"3 "kleštiny 80x160"
5"2 "úžlabní krokev 80x160"
Součet

:762395000 . . _ , ,. _ _ _ spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, lat'ováni, světlíky, klíny m3

Spojovací prostředky krovů, bednění a laro'vání, nadstřešnich konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
(3,63"6+3,13"2+2,63"2+1,13"2)"0,08"0,1 "krokve 80x100"
1,6"5"0,05*0,1 "kleštiny 50x100"
5,5'3"0,08'0,16 "kleštiny 80x160"
5*2"0,08"0,16 "úžlabni krokev 80x160"
Součet

' 605121230. 5 1 řezivo jehličnaté - hranol m3

řezivo Jehličnaté - hranol

(3,63"6"3,13"2"2,63"2"1,13"2)'0,08*0,1"1,1 "krokve 80x100"

1,6"5"0,05"0,1"1,1 "kleštiny 50X100"
5,5"3*0,08"0,16"1,1 "kleŠtiny 80X160"

5"2"0,08"0,16"1,1 'úžlabní krokev 80X160'°
Součet

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máČením třída ohroŽení 3 a 4 m3

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máČením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

762085112 Montáž svorníkŮ nebo Šroubů délky do 300 mm kus ,

Práce spoleČné pro tesařské konstrukce montáŽ ocelových spojovacich prostředků (materiál ve specifikaci) Svomiků, Šroubů
délky přes 150 do 300 mm "

T _ _! 135000001 svorník včetně matic kus

Svorník včetně matic

16,500

10,000
26,500

0,663' 1 115,00 739,25 es Urs 2015 01

0,284
0,040
0,211

0,128
0,663
0,730i 7 950.00 5 803,50

0,313
0,044
0,232
0,141
0.730
0,730 925,00

7,000 34,20

675,25'cs Urs 2015 01

239,40 es Urs 2015 01

7,000 129,40 905,80

:762082130 Provedeni tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2

Práce společné pro tesařské konstrukce profilováni zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy
přes 160 do 320 cm2

7 "odříznutí stávajících krokví"
Provedeni tesařského profilováni zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2

:" Práce společné pro tesařské konstrukce profilováni zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznuti dvěma řezy, plochy do
.. 160 cm2

kus 7,000 58,40 408,80 es Urs 2015 01

72 K !762082220
,

kus
7,000

6.000 63,20

6,000
26,499 83,40

26,499

0,318 1 115,00

379,20'cs Urs 2015 01

PP

vy 6 "nové krokve"
73 l K 762341270 _ Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotňškových na sraz m2

Beck)ěni a 1at"ováni montáŽ bednění střech rovných a šikmých sklmu do 60 st. s vyřezáním otvoců z desek dřevotřískových neboPP dřevoštěpk=h na sraz

W (5,2+2,1)/2%,63"2

; 74 K '762395000 , _ _ Spojovací prostředky pro montáŽ krovu, bednění, lat'ování, světlíky, klíny , " ""m3 """ "

. l2 210,02 es URS 2015 01

354,57 es Urs 2015 01



g.- ," " """ . -· "· l" ".\ " ' ' " ' " k =

PČ ,Typ" " Kód ' ' , Popis --

pp Spojovací prostředky krovů, bedněni a lat'ováni, nadstřešnich konstrukci svory. prkna, hřebíky, páswá ocel, vruty

MJ MnoŽství J.cena [CZK]

W
: 75 M |606234880

26,499"0,012
překližka vodovzdorná ŠM, 125 x 250 (122 x 244) cm,jak /1 ti 12 min

překližky ploché vodovzdorné obalové dřevina šm, rozměr 125 x 250 (122 x 244) cm jakost Cic tl.12 mm

0,318

m2 29,149 198,70

29,149

m2 40,280 65,70j

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

5 791,91 es Urs 2015 01
PP

VY
76 l K ,762811100

PP

26,499'1,1
Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného

5,3"7,6 "půda"

spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjeni

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbijení hřebíky, svory

2 646,40 es Urs 2015 01

W

77 K 762895000

40,280

m3 1,007 158,50 159,61 es Urs 2015 01
PP

VY 40,280"0,025
78 J M 6Ô5151120.57 řezivo jehlačnaté -' prkna

pp řezivo jehlačnaté - prkna

VY 40,280'0,025"1,1 ""
79 l K -762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

1,007

' m3 1,108 6 250,0oj 6 925,00

1,108

m3 ' 1,108 925,00

PP

80 í K ,762222141

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohroŽeni 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm

MontáŽ zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného

3,42+3,42+2,5"4+2,1

dřevěné zábradlí z planěk v. BOO mm včetně přičniků a nátěrů

dřevěné zábradlí z planěk v. 800 mm včetně příČníků a nátěrů

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2

Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z foŠen, hranolů, hranolkŮ, průřezové plochy do 100 cm2

(7,7"3+5,37"3+2,75"22+1,2'2+1,8"2+0,6"4t1"2+5)

Spdjovaci prostředky pro montáž stěn, příček, bedněni stěn

spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna

115,11"0,08'0,12

řezivo jehličnaté - hranol

řezivo jehličnaté - hranol

115,110"0,08'0,12"1,1

,Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a 4

Práce společné pro tesařSké konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohroženi 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m 18,940 218,®j

" 1 024,90 es URS 2015 01

4 128,92'cs Urs 2015 01

PP

Vy

81 ! M 605151200

PP

82 l K '762123110

PP
VY

N l K ,762195000
PP

18,940

m 19,000 985,00 18 715,00

m 115,110

115,110

102,50j 11 798,78 es Urs 2015 01

m3 : 1,105, 502,00 554,71 ics Urs 2015 01

VY

) 84 Ĺ M 605121230.51
1,105

! m3 1,216 7 950,00 9 667,20

PP

W
""T"

85 l K 762083122
. m3 :

1,216

1,216 925,00j 1 124,80 es Urs 2015 01

PP

86 K 762431013 Obložení stěn z desek OSB ti 15 mm na sraz přibíjených

Obloženi stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm

- "
' mZ 68,441 285,00 19 505,69 es Urs 2015 01

PP

VY

W

W

2,75"(7,7"2+5,37"2)
(5,37"1,5)/2 '

-(0,6"0,6"2+1,8"1,2+1,2"1,2·0,8"1,97"2)

71,885
4,028

-7,472



PČ Typ Kód i ':ň Popis' " " """" ' MJ MnoŽství J.ce:a [CZK] " C"na "elkem """ " Cenová
;';"2 ú, É%?ít sfs'Xž , _._ . [CZK] soustava

. vy Součet 68,441· r87 k ;762495000_ ._ _ _. spojovací prostředky pro montáŽ olištováni, obložení stropij, střešních podhledů a stěn ' m2 ! 68,441 15,80 1 081,37,cs Urs 2015 01

pp Spojovací prostředky otištováni spár, obloženi stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

88 l K 998762202 Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v do 12 m % ' 3,ooo| 1 040,00, 3 120,00 es Urs 2015 01

pp Přesun hmot pro konstrukce tesařSké stanovený p'ocentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektechvýšky přes 6 do 12 m

d 7632 Sádrokartonové konstrukce
89 K :763111333 SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm El 30 Rw 45 dB m2 27,608i

pp Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, cw jedncxiuše opláštěná deskouimpregnovanou H2 ti. 12,5 mm, příčka ti. 100 mm, profil 75 TI ti. 60 mm, El 30, Rw 45 dB

VY 2,6"(4,87+2,5"2+1,5+1,37) 33,124

VY -(0,8'1,97+0,7'1,97"2+0,6*1,97) -5,516

W Součet .- 27,608
"" Ť90 : K 763111717 SDK příčka základni penetrační nátěr m2 27,608

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrckartonwých desek základni penetraČní nátěr

. 91 K '763111718 SDK příčka úprava styku příČky a podhledu separační páskou a silikonováním m 12,740

pp Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příČky apodhledu separační páskou se silikonem

VY 4,87+2,5"2+1,5+1,37 12,740

92 K 763131 511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní Kce profil CD+UD m2 24,650

pp Podhled ze sádrckartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, úd jednoduše opláštěnádeskou standardní A, ti. 12,5 mm, bez TI

VY 22,4+2,25 24,650
l 93 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez ti jednovrstvá spodní Kce profil CD+UD m2 9,130

pp podhled ze sádrokartonových desek jednwrstvá zavěšená spodní kwstrukce z ocelových profilŮ CD, úd jednoduše opláštěnádeskou impregnovanou H2, ti. 12,5 mm, bez TI

VY 4,5+1,35+2,05+1,23 9,130
, 94 l K :763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 ' 33,780j

pp Podhled ze gdrckart(m(Ných desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrckartonových desek základni penetračnínátěr
VY , 24,65+9,13 33,780

... ._ . .r95 l K 763131752 , Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu : m2 , 33,780,
_ .h

pp Podhled ze sádrokartonwých desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrďartwových desek montáž jedné vrstvytepelné izolace

VY 22,4+4,5+2,25+1,35+2,05+1,23 33,780
r! 96 M i 63 153 7030 deska izolační minerálni 610x1000x60 mm ' in2 34,456
l . _ ._. . . _J _

vlákno minec'ální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) vý'obky rockwool z minerálni vlny
pp ROCKWOOL - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukci rozměr 610X1®0 mm, pro ti. 50, 60, 80 a ido 625x1000mm cbjemová

hmotnost 30,4 kg/m3 deska měkká a lehká ROCKMIN PLUS ti. 60 mm

751,00

107 613,21
20 733,61'cs Urs 2015 01

28,00!

38,60

773,02 es Urs 2015 01

l

491,76 es Urs 2015 01

688,00 16 959,20 es Urs 2015 01

722,00

28,00

6 591,86,cs Urs 2015 01

945,84 es Urs 2015 01

35,40 1 195,81jcs Urs 2015 01 '
l

64,00 2 205,18 es Urs 2015 01
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PČ" 1Ĺyp Kód Popis

_ .. . .._.
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava
VY 33,780'1,02

' _97 ! K _ 763131751 'Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

34,456
' m2 i 33,780 38,40'

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce m pcxlhledech ze sád(okartonových desek montáž parotěsné
zábrany

l 98 l M i283292100 zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m
í m2 '

1 297,15 es URS 2015 01

735,73 es Urs 2015 01

PP

VY

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené pcxlsľřešni a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstveni rozměr - role 1,5
x 50 m PK-BAR SPECIÁL 170 g/m2

37,158 19,80)

37,158
' 99 ; K 763121413

_ - .. .L _

33,780"1,1
SDK stěna předsazená ti 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI El 15 ' m2 37,758

. -_ -_.-_. _
504,00 19 030,03 es URS 2015 01

PP

VY

VY

W

VY

Stěna předsazená ze sádrckartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jechoduše opláštěná deskou
standardní A ti. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna ti. 87,5 mm, profil 75

2,6"(4,87+4,6'2+1,5)

(5,37"1,5)/2

-(1,8"1,2+1,2"1,2+0,8"1,97"2)

SouČet 1.np

40,482

4,028

-6,752

100] K '763121428 SDK stěna předsazená ti 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI El 15
37,758

m2 20,262 538,00 10 900,96 es URS 2015 01

PF

VY

W

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou
impregnovanou H2 ti. 12,5 mm, bez TI, El 15 stěna ti. 87,5 mm, profil 75

2,6"(1,8+2,5ť1,37+1,5+0,9)

-0,6"0,6"2

W

101 K ;763121714

Součet
SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr

20,982
-0,720
20,262

) m2 58,020 28,00 1 624,56 es URS 2015 01

PP

W
,102] K n763111741

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní kcmstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádr&artwwých desek
základni penetrační nátěr

20,262+37,758 "
_ ,

Montáž parotěsné zábrany do SDK příČky

PP příčka ze sádrokartonových desek ostatní kcx)strukce a práce na příČkách ze sádrokartonových desek montáŽ parotěsné zábrany

103 M ,2832921®

PP

VY

104 K 763181311

zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené pcxjstřešni a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstveni rozměr - role 1,5
x 50 m PK-BAR SPECIÁL 170 g/m2

58,020"1,1
'Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka

PP

W

58,020

m2 58,020 25,00'

l

m2 63,822 19,80|

63,822

kus 4,000 565,00|

4,000

kus 1,®0 710,0oj

kus 2,000 719,00

1 450,50 es URS 2015 01

1 263,68 es Urs 2015 01

2 260,00 es URS 2015 01

' výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonwých desek montáž zárubně kovové s přislušenstvim propříčky výšky do 2,75 m nebo
zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

105 M ,553315200

4

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 600 LIP

zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S l® 60'0 LIPPP

106 M :553315210 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 LIP
- L -

710,00 es Urs 2015 01

1 438,00'cs Urs 2015 01

PP zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S l® 700 LIP
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PČ Typ Kód · Popis . " ,, ... '.

- . .. . . ...._ .

-l , JI . · ,- . l ' ' ." ' - . . ¶ " ' ;

MJ Množství j.cena [CZK]

kus 1,000
l

107, M 553315220 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 8® LIP

zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 100 BOO LIP

725,00,

Cena celkem Cenová
[CZK] , soustava

725,00 es Urs 2015 01

PP

108 K ,763182313 Ostění oken z desek v SDK Kci hloubky do 0,2 m
výplně otvorů konstrukcí ze sádrdcartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m

5 617,92 es URS 2015 01

PP

W

VY

W

W

\^1

0,6"4"2
1,8"2+1,2'2
1,2"4
(0,8+1,97"2)"2

109j K 998763401

PP

D 764
110j K 764242334

PP

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

Konstrukce klempířské
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rŠ 330 mm

Oplechováni střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovýrn plechem střechy rovné rš 330 mm

m , 25,080 224,00

4,800

6,000
4,800
9,480

25,080

% , 1,100 9694,00 10 663,40 es URS 2015 01

m 4,200 375,00j

21 721,98
1 575,00 c5 Urs 2015 01

VY

Ť - " "_" " " _"111 l K 764541305
PP

112j K 764242303

PP

VY

113 K 764241367
PP

VY

2,1"2
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm včetně háků a čel

Žlab podokapni z titanzinkcwého lesklého válcovaného plechu vČetně háků a čel pŮlkruhový rš 330 mm

Oplechováni Štítu záyětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rŠ 250 mm

Oplechováni střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Štítu závětrnou liŠtou rš 250 mm

3,63"2
Oplechování úŽlabí z TiZn lesklého plechu rŠ 670 mm "'

Oplechováni střešních prvků z titanzinkwého lesklého válcovaného plechu úžlabí rš 670 mm

5"2
114 l K '764341315 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rŠ 400 mm

4,200

m , 4,200 578,00,

m 7,260 333,00

7,260

m 10,000 643,00

10,000

m 3,200 580,00

2 427,60 es URS 2015 01

2 417,58 es Urs 2015 01

6 430,00 es Urs 2015 01

1 856,00 es Urs 2015 01

PP
Lemováni zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo
prejzovou rš 400 mm

vy 0,7"2"0,9"2 "komín"
:.!!7 i K ;764345322 Lemováni trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 100 mm

3,200
.__ kus : 1,000 448,00

PP

""" " l "
116! K |764345323 kus 1,000 487PQ[

448,00 es Urs 2015 01

487,00,cs Urs 2015 01

op

Lemováni trub, konzol, držákŮ a ostatních kusových prvků z títarizinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do l® mm

' ' Lemování trub, konzol, drŽáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm

Lemováni trub, konzol, držákŮ a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm

- W—

117; K 764541346 kus , 2,000 376,00 752,00 es Urs 2015 01

PP

1"118j K ,764548323

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm

Žlab podokapni z titanzinkového tesklého válcovaného plechu včetně hákŮ a čel kotlík oválný (trychtýřový), rŠ žla»/průměr
svodu 330/100'mm

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm m 6,000 645,00 3 870,00 jcs Urs 2015 01



PČ Typ Kód Popis Ž'. "í 'a' " MJ Množství j.cen; [C'K] Ť,:,';""
f

Cenová
soustava

vp

VY

j119 K '764246302

Svod z títanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskokŮ kruhový, průměru 100 mm

3"2

Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rŠ 200 mm

Oplechováni parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rdiů rš 200 mm

0,6"2+1,8+1,2

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

m

6,000

4,200 276,00j
PP

W

'120 K 998764201
4,200

% ' 1,400' 214,00

1 159,20 es URS 2015 01

299,60 es Urs 2015 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vcKbrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

d 765 Konstrukce pokrývačské
T _

,121 K 765151002 _ ,Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30"

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bedněni, sklonu přes 20 do 30 st.

VY (5,2'2,1)/2'3,63"2
122 l K 765151021 Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze Šindelů '"

PP Montáž krytiny bitumenové ze šindelŮ okapové hrany na plech

19 436,96
' m2 ; 26,499 205,00

26,499

m 4,200 145,00

VY

123 K 765151051
2,1"2

Montáž krytiny bitumenové úžlabí na plech oboustranně ze šindelů

Montáž krytiny bitumenové ze šindelů úžlabí na plech cboustranně
m

4,200

10,000 130,00
PP

VY

'124 K '765151061
PP

'IN

: 125 M '628651200.51

5 432,30jCS Urs 2015 01

609,00,cs Urs 2015 01

1 300,00 es Urs 2015 01

863,94 es Urs 2015 01

8 532,72 ,
PP

W

:126 K 1765155051

PP

5"2 " 10,000
Montáž krytiny bitumenové Štítová hrana plechem ze Šindelů m 7,260 119,®Ĺ

Montáž krytiny bitumenové ze šindelů štítové hrany plechem

3,63"2 7,260

asfaltový šindel · upřesnit dle výběru 2 30,474 280.OO|

asfaltuvý šindel · upřesnit dle výběru

26,499"1,15 30,474
Mtž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracováni v místě prostupu plochy do 0,1 m2 kus 1,000 85,00

_, ._Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracováni krytiny v místě prostuµi plochy prostupu jednotlivě do 0,1
m2

,127 K !765155054 Mtž střešních doplňků krytiny bitumenové ze Šindelů opracováni v místě prostupu plochy do 1 m2 kus 1,000 236,00j

85,00:cs Urs 2015 01

236,00 es Urs 2015 01

PP
Montáž střešhich doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracováni krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5
m2 do 1 m2

128) K ""'765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu

' Montáž podkladního pásu vyrovnávacího

-"T " "

25,00
PP

VY
. 129j M '553501910

(5,2+2,1)/2'3,63"2
fólie podstřešní ar)tikondenzačni, difúzni

krytina střešní kovová střešní systém Lindab fólie podstřeŠní difúzni kontaktní TYVEK-SOLJD 1,5 x 50 m

26,499"1,1
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

m2 26,499

26,499

m2 29,149 36,4oj

PP

VY

130 K 1998765201
29,149

% 3,500 187,00j

662,48jCS Urs 2015 01 ,

1 061,02 es Urs 2015 01

654,50 es Urs 2015 01 :
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"PČ Ty[)"" " Kód ' ' ' " "
b

Popis
% . , ·

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

PP

D 766

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6m

Konstrukce truhlářské
'Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně

Montáž dvehňch křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, Šířky
do 800 mm

64 388,20
131 K 766660001

PP

132 M ;611627700 dveře vnitřní hladké fóliované plné 1křidlé 60x197 cm

pp dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitihi hladké fäicjvané bez vrchního kováni, zámek obyčejný s fólii(kaŠírcvvané) v dezénech buk, dub, jasan stň"bmý, mahagon, olše plné jednokřídlové 60 x 197 cm

' 133 M !611627710 dveře vnitřní hladké fóliované plné 1křidlé 7Ox197 cm

pp dveře dřevěné vnitřní dýhované a fäiované dveře vnitřňí hladké fäiwané bez vrchního kování, zámek obyCejný s fólii(kašírované) v dezénech buk, dub, jasan stříbrný, mahagon, olše plné jednokřídlové 70 x 197 cm

134 M ,611627720 dveře vnitřní hladké fóliované plné 1křidlé 8Ox197 cm

pp dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře mitřňí hladké fóliované bez vrchního kováni, zámek obyčejný s fólii(kaŠírované) v dezénech buk, dub, jasan stříbrný, mahagon, dše plné jednokřídlové 80 x 197 cm

kus 4,000 404,00

kus 1,000 1 250,00

kus 2,®0 1 320,(X)

' kus ! 1,(xx)i 1 380,®

1 616,00'CS URS 2015 01

1 250,00 es Urs 2015 01

2 640,00 es Urs 2015 01

l 38o,oo!cs Urs 2015 01
t

135 l' K 766660722
., MontáŽ dveřního kování - zámku, Štítku, kliky

kus 4,000 145,00 580,00 es URS 2015 01

PP

136 M 549264000.51 kus 4,00() 580,00 2 320,00
PP

. ., ._,137 K 766695212

MontáŽ dveřhích křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřhiho kováni MontáŽ dveřního kováni - zámku, Štítku, kliky

zámek dveřní, štítky a kliky

zámek dveřní, štítky a kliky

MontáŽ truhlářských'prahů dveří 1kň"dlových Šířky do 10 cm

Montáž ostatních truhlářSkých konstrukcí prahů dveří jednokň'dlwých, Šířky do 100 mm

prah dveřní dřevěný dubový ti 2 cm dl.62 cm š 10 cm

výrobky dřevěné doplňkové pro stavební omry prahy prahy dveřhi dřevěné dubové, ti. 2 cm délka cm ""šířka cm 62
10

prah dveřní dřevěný dubový ti 2 cm dl. 72 cm š 10 cm

výr&ky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní ciřevěné dubové, ti. 2 cm délka an Šířka cm n
10

prah dveřní dřevěný dubový tt 2 cm d(.82 cm š 10 cm

výrobky dřevěné dop(ňkwé pro stavební otwjry - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, ti. 2 cm délka an šířka cm 82
10

kus 4,000 55,00
PP

_... _. 138 M '611871160 i kus : 1,O(JOf 95,00

PP

l 139 M |611871360 kus 2,(XJU 105,00

PP

140 M !611871560
4_.

i kus , 1,000, 115,®

PP

141 K '766660511

PP
, Montáž vchodových dveří 1křídloyých bez nadsvětlíku do dřevěné Kce

' Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukci jednokřídlových bez
'" nadsvětlíku

kus 2,000 2 640,00

142' M 611731120
. _ . _. .
PP

! 143 , M !553315420

dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 8Qx197 cm kus Zoaj'

dveře dřevěné vchďcvvé dveře palubkové a kazetcvvé - jednokň'dlwé a ~křidlové - zámek vložkový, bez vrchního kováni
dveře plné pa(ubkové model A (svislé palubky) 80 x 197 cm

.. _ - .. . . .' "Ie
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 BOO LIP kus l 2,000

'\¶ """" " """"""" " " "' " " '·"- ' · -" :', · '."." -.-., . .- -. .j: -
zárubně kovové zárubně ocelové pro sádnokartcm S 150 800 LIP

8 600,00

915,00

220,00 es URS 2015 01

95,0qcs Urs 2015 01

210,00 es Urs 2015 01 ,

, 115:0o:cs Urs 2015 01 j

5 280,00 es Urs 2015 01

17 200,00 es Urs 2015 01

1 830,00 es Urs 2015 01
PP

ľ144 ! K ,766660722 Montáž dveřního kování - zámku, štítku, kliky
_ Z 'Š"" L " " ' " '"' ' " Ĺ"ĹŇ ," "l" ;

_ l. , .

kus 2,000 145,00 290,00 es Urs 2015 01
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PČ Typ Kód

.

: '"' """"" " " dna čÁkem
Popis ,,y .éšs!% = "' "" ,! y mk:ozstvl j.cena [CZK] ,[CZK] .·9. % Z·."-"···'·

"',i,.. · "' 'mŇÉ'm~ž'óE··'.'E",'-" :" ;.. ,e.'á +,.,E- ' ... ,Z

PP ' Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kováni Montáž dveřního kováni - zámku, štítku, kliky
Pl 145 M 549141100 kováni bezpečnostní R1,knoflik-klika R1 Cr

kováni vrchní okenní a dveřní kováni bezpečnostní ROSTEX bezpečnostní kování R1 knoflík-klika, rozteč: 90, 72 mm R 1 Cr

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné Kce

' kus 2,000 2 250,®j
PP

'146 K 766621201 l

m2 , 2,000 600,00

PP Montáž ďen dřevěných netx) plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených oteviravých,
sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

147j M 611305280 okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí zdvojené dřevěné 120x120 cm s kováním

okna a dveře balkonové celodřevěné ckna REVITEX zdvojená, masiv ŠM kováni TOKOZ s hranovým uzávěrem ROTO a polchovou
klikou Revitex základni nátěr ' zaskleni (standardní provedeni) ckno jednokň'dlové otvíravé a sklápěcí OSIA šířka x výška 120 x
120 cm

okno dvoukřídlové oteviravé a sklápěcí zdvojené dřevěné 180X120 cm s kován im

ckna a dveře balkonové cekxiřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv ŠM kování TOKOZ s hranovým uzávěrem ROTO a polohwou
klikou Revitex základni nátěr + zaskleni (standardní provedeni) okna dvoukřídlová OS2B šířlSä ' výška 180 x 120 cm

kus 1,0O0j 5 750,®Ĺ

4 500,00]CS ÚRS2015 01 ,

1 200,0ÔcS Urs 2015 01 l

5 750,oojcs Urs 2015 01 :

PP

' 148 M 611309370 kus 1,oooj 8 450,00 L
—"7

8 450,OOjCS Urs 2015 01

PP

149 766621621 MontáŽ dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce kus 2,000! 5%,00

PP
Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích
do dřevěné konstrukce

150 M 611301000 okno jednokřídlově otvíravé a sklápěcí zdvojené dřevěné 60X60 cm s kováním

okna a dveře balkonové celodřevěné ckna REVITEX zdvojená, masiv ŠM kováni TOKOZ s hranovým uzávěrem ROTO a polohovou
PP klikou Revitex základni nátěr + zaskleni (standardní provedeni) ckno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OSIA šířka x výška 60 x

60 cm

151 K 766694111 MontáŽ parapetních desek dřevěných nebo plastových Šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus ' 2,(XX)j 2 780,00

1 192,00 es URS 2015 01

5 560,00|cs Urs 2015 01

kus 2,000 120,00 240,®, es URS 2015 01

PP

152 Ĺ K 766694112

PP
153; K 766694113

_ __L__
210,00 es URS 2015 01

PP
154} M 607941000

Montáž ostatních truhlářských kmstrukci parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových Šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus

MontáŽ ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek Šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

MontáŽ parapetních desek dřevěných nebo plastových Šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus

Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek Šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

deska parapetní dřevotřísková vnitřní O, 15 x 1 m m

výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřisácové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m
délky 150 mm

1,000 150,00 150,00 es URS 2015 01

1,000 210,00

4,200 276,00 1 159,20 es Urs 2015 01

PP

VY 0,6"2+1,2+1,8

155 i K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

4,200

% i 1,500 634,00 951,00 es Urs 2015 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vcxbrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

, výšky do 6 m

d 771 Podlahy z dlaždic 34 279,97
156 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 33,780, 415,00 14 018,70,cs Urs 2015 01

PP

VY

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ksl m2

22,4+4,5+2,25+1,35+2,05+1,23 33,780



. . J - ·. — · '- r - i

PČ Typ Kód

. .157 l K 771579191
.._ _ l.

PP

VY

158})f 771,579197

PP

159 K !771579196

PP
160"! M 59761f360.51

PP

W

161 , K S771474113

PP

VY

W

VIl

VY

W
162 l K ,771579197

PP

VY

163 K 771579196
PP

164 i M 597613120.51
_ L. _

PP

VY

165 i K 998771201

PP

'",:, 'á':'i,É,Ĺ"7's-iíí\lí|')):"":,:,. - MÍ Množství J.cena [CZK] '"t,::i'"" ,=á,
S.".': . "'

Příplatek k montáŽ podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 , 11,380 15,00 170,70 es Urs 2015 01

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

4,5+2,25+1,35+2,05+1,23 11,380

Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 33,780 24,00 810,72 :cs Urs 2015 01

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

Příplatek k montáŽ podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 33,780 24,00 810,72 :cs Urs 2015 01
_

Montáž podlah z dlaždic keramických příplatek k cenám za dvou5(ožkový spárovací tmel

dlaždice keramické - upřesnit dle výběru m2 _ 37,158 340,ck) 12 633;72

dlaždice keramické - upřesnit dle výběru

33,780'1,1 37,158

Montáž soklikŮ z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 21,540 80,00. _ _ 1 723,20 es Urs 2015 01

MontáŽ soklíkŮ z dlaŽdic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

1,5'2+1,5"2 6,000

-(0,6+0,7+0,8"2) -2,900

4,6"2+4,87"2+0,15"2 19,240

-0,8 -0,800

Součet 21,540

Příplatek k montáŽ podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 2!154 24,00 _ . . 51,70 es Urs 2015 01

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

21,54"0,1 2,154

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým , m2 2,154 _ __ 24,00 , . 51,70 jcs Urs 2015 01

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvckjsložkový spárovací tmel
b

sokl keramický - upřesnit dle výběru m ' 23,694 _115,00 _ _ _ . 2 724.81

sokl keramický - upřesnit dle výběru

21,540"1,1 23,694
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 4,000 321,00j 1 284,00 es Urs 2015 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vtxbrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý9cy
do 6 m

D 781
166 K :781474115

i __

DokonČovací práce - obklady keramické
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 '

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždíc keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22
do 25 ks/m2

1,5"(1,5'2+0,9"2)
2,6"(1,8"2+2,5"2+1,3T4+1,5"2+0,9"2)
-(0,6"1,5+0,8"1,97+0,7"1,97"3)
1,5"1 "za kuchyňskou linkou"
Součet \
Příplatek k montáŽi obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým _ m2 ,

51,175i 420,00'

7,200
49,088
-6,613
1,500

51,175
51,175 24,00

44 379,52
21 493,50 es Urs 2015 01

PP

VY

VY

W

W

W

;167 K 781479197 1 228,20 es Urs 2015 01



PČ Typ Kód

PP

168 K 781479197

PP

: 169 M '597761810.51

PP

VY

170j K 998781201

'E

Pop"
' '""T' . : ";"a', m, t. '

MontáZ obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Připlatek k cenám za dvousložkové lepidlo

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousloŽkové lepidlo

obklady keramické

obklady keramické

51,175"1,1

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

MJ Množství j.cena [CZK]

m2 51,175 24,00

Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

1 228,20'cs Urs 2015 01 ,

m2 56,293 340,00 19 139,62

56,293
% 3,000 430,00 1 290,00 es Urs 2015 01

PP

D 783
171 I K 783226100

PP

W

VY

VY

VY

VY
172j K 783222100

PP

D 784
173 K 784181121

PP
VY

174 l K 784211121

PP

Dokončovací práce - nátěry
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukci barva standardní základni m2

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...)
základni

(0,6+1,97"2)"0,25'1

(0,7+1,97*2)"0,25"2

(0,8+1,97'2)"0,25"1

(0,8+1,97'2)"0,35"2
Součet zárubně
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné m2

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...)
dvojnásobné

7,958 60,00

1,135
2,320

1,185
3,318

7,958

7,958 110,00

1 352,86
477,48 es Urs 2015 01

875,38 es Urs 2015 01

Dokončovací práce - malby a tapety
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 , _ __ 3,120

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

2,6"0,4"3 "1.np - komín" 3,120
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,357

Malby z malířských směsi otěru'vzdcrných za mckra dvojnáscbné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do
3,80 m

2,6"(4,6"2+4,87"2+1,8"2+2,5"2+1,5"4+1,37"4+0,9"4+1,5"4) 126,412
-51,175 "odpočet obkladů" ·51,175

' 2,6"0,4"3 "1.np · komín" 3,120

Součet 78,357

24,00|

45,00'

3 600,95
74,88 es Urs 2015 01

3 526,07 es Urs 2015 01

VY

VY

VY

VY "

D VRN

D O
L1!5j K |030001000.51

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší řozpočtové náklady
' Zařízení staveniště

15 240,00
15 240,00

% 7 620,000 2,00 15 240,00



T ;"pč'Ĺý, Kód

'.y €S$¶
PP Základni rozděleni průvodních činnosti a nákladů zařízeni staveniště

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem Cenová
[CZK] soustava

F*


