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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ
č. 546
ze dne 25.06.2018
k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0102/OIV na veřejnou
zakázku "ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a vybudování vchodu
k jídelnímu bloku" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
I.

souhlasí

1.

2.

s rozpočtovým opatřením městské části Praha 2 na rok 2018
§ 3113 pol. 5171 ORJ 0447 UZ 19 ORG 216819 snížení o Kč 1.068.000,z akce: ZŠ Štěpánská 8/1286 - výměna oken dvojskla v půdní vestavbě
§ 3113 pol. 5171 ORJ 0447 UZ 19 ORG 215760 zvýšení o Kč 1.068.000,na akci: ZŠ Resslova 10/308 - výměna oken dvojskla, oprava fasády
§ 6409 pol. 5901 ORJ 1071 UZ 00 ORG 111 snížení o Kč 400.000,uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2
§ 3113 pol. 6121 ORJ 0447 UZ 00 ORG 80550115760 zvýšení o Kč 400.000,na akci: ZŠ Resslova 10/308 - výměna oken trojskla a vybudování vchodu k
jídelnímu bloku
Celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0102/OIV na
veřejnou zakázku "ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku" se zhotovitelem PARECO s.r.o., se
sídlem Podohradská 1655/2, Stodůlky, Praha 5, IČ 27165329, dle přílohy
tohoto usnesení

II. ukládá
1.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1.1. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického
Termín: 29.06.2018

2.

připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dle bodu I.2. tohoto usnesení k podpisu
K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 20.07.2018
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3.

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dle bodu I.2. tohoto usnesení
K realizaci: Jan Korseska, místostarosta
Termín: 25.07.2018

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta
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fríkha 77

c/snf&o/

Příloha k usnesení RMČ č. 546 ze dne 25.6.2018

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2017/0102/OIV
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo:
NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený:

Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

00063461
CZ00063461

Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu:

27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

PARECO s.r.o.
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
zastoupená XXXXXXXXXXXXX
IČ:
271 653 29
DIČ:
CZ 271 653 29
bankovní spojení ČSOB
č. účtu:
190967721/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101262
na straně druhé jako „Zhotovitel"
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 07,08.2017, Evidenční číslo objednatele
S180/2017/0102/OIV (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto znění:

Preambule
Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla)
I.etapa a vybudování vchodu k jídelnímu bloku", se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před
zahájením předvídat. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
1)
jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce
jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
2)
dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
3)
dodatečná stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejne zakázky a jsou
nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon”) a se
smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1.

Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s
následujícím znění:
>

specifikace dodatečných prací uvedené ve výkazech výměr - soupisu prací s názvem:
.
Změnový list č.10 - ZŠ Resslova 10, výměna oken - vícepráce (investice)
•
Změnový list č.ll -ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád - vícepráce (opravy)

za Objednatele

strana číslo 1 z celkem 3

za Zhotovitele

>

předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny
- tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazech výměr s názvem:
•
Změnový list č.8 - ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád - méněpráce (opravy)
•
Změnový list č.9 - ZŠ Resslova 10, výměna oken - méněpráce (investice)

Článek II. Doba plnění
2.1.

Odstavec 2.1.4. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.4.

řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a
řádného vyklizení staveniště:
nejpozději do 406 kalendářních dnů (do 385 + 21 kalendářních dnů spojených s
realizací dodatečných prací) od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.
(tj. nejpozději do 11.09.2018)

Článek III. Cena díla
Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako
cena nejvýše přípustná takto:
III. 1. Cena díla uvedeného v článku 1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen
„DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací
20.762.699,16 Kč bez DPH
(19.950.340,72 Kč = cena díla dle smlouvy a dodatku č.2- 25.903,37 Kč= cena
méněprací + 838.261,81 Kč cena dodatečných prací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 °/o z celkové ceny díla uvedené v článku II. 1. výše činí částku
Kč
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku II. 1. výše činí částku
4.360.166,82 KČ
Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
25.122.865,98 KČ
(slovy: dvacet pět milionů sto dvacet dva tisíc osm set šedesát pět korun českých a devadesát osm haléřů).

Akce: „ZŠ Resslova 10/2097 - výměna
oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku”

Cena dle
SoD + dodatku č. 3
v Kč bez DPH

Sazba DPH
21 % v Kč

Cena celkem
v Kč vč. DPH

12.672.375,15

2.661.198,78

15.333.573,93

Část ZŠ Resslova- výměna oken a oprava
fasád- Oprava

5.241.680,91

1.100.752,99

6.342.433,90

Část ZŠ Resslova- přístavba vstupu do
jídelny- Investice
(dokončeno) - beze změn

2.848.643,10

598.215,05

3.446.858,15

20.762.699,16
„ZŠ Reslova 10/2097“ celkem
(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

4.360.166,82

25.122.865,98

Část ZŠ Resslova- výměna oken - Investice

za Objednatele

strana číslo 2 z celkem 3

za Zhotovitele
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Článek IV. Závěrečná ustanovení
IV. 1.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3
strany. Tento dodatek č. 3 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek
č. 3 ma 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2
stejnopisy.

IV. 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou 4 přílohy
Příloha č.8,9,10 all ZMĚNOVÉ LISTY/VÝKAZY VÝMĚR
•
Změnový list č.8 - ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád - méněpráce (opravy)
•
Změnový list č.9 - ZŠ Resslova 10, výměna oken - méněpráce (investice)
•
Změnový list č.10 - ZŠ Resslova 10, výměna oken - vícepráce (investice)
•
Změnový list č.ll -ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád - vícepráce (opravy)

IV.3.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

V Praze dne

2018

2018

za Objednatele

za Zhotovitele

Jan Korseska

xxxxxxxxxx

místostarosta MČ Praha 2

jednatel

Za OP Mgr. Jan Bureš :

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky
platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. §
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zveřejněno: od - do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMC
RMČ č. xxx
ze dne
xx.xx. 2018
vedoucí odboru majetku a investic
podpis
Nehodící se škrtněte

za Objednatele

strana číslo 3 z celkem 3

za Zhotovitele

Název akce, adresa a další identifikace

ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku “
Změnový list č. 10-ZŠResslova 10, výměna oken vícepráce (investice)
POPIS ZMĚNY
Vícepráce:

Datum:

12.06.2018

Objekt ZS Resslova 10- výměna oken - investice:
•

Při podrobném truhlářském zaměření, na základě podnětu uživatele bylo zjištěno, že je velmi vhodné
s ohledem na velikost okenních otvorů a jejich umístění proti okolnímu terénu řešit ochranu
zasklení. Došlo tedy nacenění bezpečnostních folií na exponovaná okna v úrovni chodníku, nejvíce
poškozovaná vandalismem. Toto řešení je velice vhodné pro zajištění bezpečnosti prostor ZŠ a ke
zvýšené odolnosti nově instalovaných výplní.

•

Při podrobném truhlářském zaměřeni bylo zjištěno, že stávající okna tělocvičny do vnitrobloku jsou
vybavena ze strany hřiště původními mřížemi s provizorními výplety z ložních pérových matrací. A
vchodová mříž do tělocvičny je kotvena přímo do křídel výplně dveří. Na základě podnětu uživatele došlo
k doplnění exponovaných mříží z vnitrobloku o profily proti průletu herních míčků a celkové
zpevnění. Dále ke zhotoveni nové vchodové mříže s přesahy kotvené do zdivá a s profily
odpovídající s ohledem na provoz herního hřiště s míčovými hrami ve vnitrobloku.
Bez realizace tohoto řešeníje zde značná pravděpodobnost velkého snížení životnosti nových
dřevěných okenních výplní mechanickým poškozením míčovými hrami od navazujícího hřiště a
značného ohrožení žáků ZŠ od případné poškozené skleněné výplně.

Celkem vícepráce ZŠ Resslova 10, výměna oken - investice:96.884,10 Kč bez DPH
tj. 111.229,76 Kčs DPH (21% DPH)
DPH 21% =20.345,66 Kč
Cena vč. ZL č. 1-10 bez DPH: 20.021.321,45 Kč
Cena vč. ZL č. 1-10 s DPH: 24.225.798,95 Kč_________
kRECO s.r.o,
Podohradská 1655/2
—1

Investor: MČ Praha 2

60 Praha 5-------

DIČ: CZ27165329

Předkládá:

Datum: 12.06.2018

Potvrzení změny:
OD:

PARECO, s.r.o.

Technický dozor:

ABP Holding, a.s.,

Zástupce investora:

A.D. projektu:

Ing.arch. J. Schneedórfler

IČ: 27K

mí.

12'J jo
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ZŠ Resslova 10 - Výměna oken

ZL č. 10

PŘÍPOČTY

vícepráce INVESTICE (PŘÍPOČTY)

m.|.

výměra

jeon.

cena

cena

celkem

OKNA
D+M bezpečnostní folie oken v úrovní chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti prostor ZŠ
1

B

RDD9-21

okna 029 -2ks

m2

19,55

820,00

16 031,00

okna 033, 034, 035, 036, 037-3ks
...... |.......

—

MŘÍŽE TĚLOCVIĚNA - VENKOVNÍ
99\ B

R767-02-1

Tělocvična - D+M vchodová mříž a doplnění venkovních mříží vč. povrchové úpravy RAL
proti poškození nových oken provozem venkovního hřiště ve vnitrobloku

i
L..... 1.....

m2

28,30

2857

80 853,10

......................

INVESTICE - vícepráce celkem

Cena celkem bez DPH
Cena vč. DPH 21%
DPH 21%

96884,10
117229,76
20345,66
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Název akce, adresa a další identifikace

ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku “
Změnový list č. 11 — ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava
fasád — vícepráce (opravy)
Datum:
12.06.2018
POPIS ZMĚNY
Vícepráce:
Objekt ZŠ Resslova 10- výměna oken a oprava fasád- opravy:
•
Při podrobném truhlářském zaměření bylo zjištěno, že je nutné nad rámec PD při stavebních pracích na
oknech uliční fasády (v odborné učebně, družinách, kancelářích školy) provést demontáž, úpravu a
montáž vnitřního dřevěného obložení či zákrytů topení. Bez těchto prací nelze provést výměnu oken,
neboť se jedná o okna s ozubem, jenž je možné měnit pouze z vnitřní strany objektu. Výměna z vnější
strany s ohledem na stávající konstrukční řešení je nemožná. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením
stavby známé a neobsahoval je výkaz výměr.
•

V souvislosti s výměnou oken a stavebními pracemi je nutné z hygienických a provozních důvodů
obnovení keramických povrchů v prostorech dotčených stavební činností do původního stavu pro
zajištění omyvatelných povrchů. Ve varně nádobí je uvedené nutné pro zajištění hygieny provozu a
v prostoru hygienického zázemí ve vnitrobloku je uvedené nutné také pro zajištění životnosti povrchové
úpravy. Po odsekání keramické dlažby hygienického zázemí dále došlo k odhalení rozvodů vody a
kanalizace ve špatném technickém stavu- byla nutná jejich výměna. Uvedené řešení je nutné pro
provedení pracích samotných za současného dodržení hygienických požadavků a platných
hygienických norem.

•

V prostoru soklu se jedná o technologickou náhradu, kdy došlo k odpočtu původního ne zcela vhodného
řešení. Neboť bylo zjištěno, že původní teracový sokl nelze nechat v přírodním vzhledu s ohledem na
jeho nezvratnou degradaci. Nové technologické řešení bylo potvrzeno zástupcem OPP MHMP. Jde o
odbornou opravu soklu pro zceíení struktury povrchu dle požadavku OPP MHMP.

•

Při podrobné kontrole prací a při schvalování vzorků barevnosti uliční fasády ze sond pro určení
původní barevnosti objektu byla pracovníkem OPP MHMP určen původní odstín světle šedé barvy.
Dále pracovník OPP vyjádřil žádost o logické pohledové barevnostní zceíení objektu. Schválená PD
totiž řešila opravu fasád pouze po okapovou římsu. Ve střeše je totiž umístěno 14ks vikýřů jenž jsou
pohledově exponované a jsou natřeny na žluto ( stávající barva přízemí a střešních vikýřů ). Z těchto
důvodů i uživatel vyjádřil žádost o provedení prací pro logické barevné zceíení objektu, neboť jde
převážně o prodloužení lešení a převážná část lešení obsažená v SOD se tak využije jako podstava pro
práce na těchto vikýřích. Toto řešení je logické a vhodné pro celkové barevnostní zceíení objektu jako
celku.
Při podrobném truhlářském zaměření bylo zjištěno, že stávající okna na uliční fasádě jsou vybavena
okenními roletami ve špaletě zejména proti slunečnímu záření. Na nových oknech dle PD nelze původní
stínící techniku použít s ohledem na výklopné nadsvětlíky oken. Uživatel vyjádřil žádost o nutnost
opětovné instalace stínící techniky, neboť bez rolet dochází k nadměrné sluneční zátěži učeben a
jsou dále nutné nainstalovat pro zajištění nerušené výuky žáků (projektory a tabule) proti rušivým
vlivům zvenčí.

•

•

Po odklepání nesoudržných vrstev omítky na dvorní fasádě byly zjištěny historické statické praskliny
zdivá objektu pod střešní římsou. Z důvodů na straně bezpečnosti došlo k sešití zdivá pomocí ocelových
kotev před provedením jádrových vrstev dvorní fasády proti možnému rozšiřování trhlin v budoucnu
a proti prokresleni trhlin do nově opravované fasády dle PD. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením
stavby známé a neobsahoval je výkaz výměr a byly nutné provést před pracemi navrženými dle PD
(oprava fasád).

•

Po postavení lešení a během provádění prací na opravě dvorní fasády bylo zjištěno, že stávající svody
hromosvodu jsou zkorodované s chybějícím kotvením a na střeše jsou napojené na novou
hromosvodovou soustavu v rovině střechy. Je nutná jejich výměna a dokotvení do stěny pro využití
stávajícího lešení a pro stavební zapravení při opravě fasády dle PD. Tyto skutečnosti nebyly před
zahájením stavby známé a neobsahoval je výkaz výměr.
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Po postavení lešení a během prováděni prací na opravě dvorní fasády bylo zjištěno, že stávající
okapové svody jsou zkorodované a během nadměrných dešťů neplní zcela svoji funkci. Z těchto
důvodů byla původní fasády v těchto místech opadaná. Na střeše jsou napojené na novou okapovou
soustavu z TiZn. Je nutná výměna okapových svodů za využití stávajícího lešení a pro stavební zapravení
při opravě fasády dle PD. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavby známé a neobsahoval je
výkaz výměr - výměna okapových svodů je nutná pro dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost fasády
v jejím okolí.

Celkem vícepráce ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád - opravy; 741.377,71 Kč bez DPH
tj. 897.067,03 Kč s DPH(21%DPH)
DPH 21% -155.689,32 Kč
Cena vč. ZLč. 1-11 bez DPH: 20.762.699,16 Kč
Cena vč. ZL č. 1-11 s DPH: 25.122.865,98Kč
Vypracoval:
PARECO s.r.o.
Ddohradská
1655/2 Investor: MČ Praha 2
Pc
155 00 Praha 5
,5329, DIC:CZ2/lbba«

Předkládá:

Datum: 12.06.2018

Potvrzení změny:
OD:

PARECO, s.r.o.

Technický dozor

ABP Holding,

A.D. projektu:

Zástupce investora:

Ing.arch. J. Schneedórfler

rfTjPSAiL ,
- *0
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ZŠ Resslova 10 - Výměna oken, oprava fasád

ZL č. 11

PŘÍPOČTY

OPRAVY

vícepráce OPRAVY (PŘÍPOČTY)

m.i.

výměra

jedm

cena

cena

celkem

KUC:hyi\1-VARNA
148

K

978059541

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2

m2

3,1C

72,00

223,20

3,10

261,75

811,43

3,72

636,00

2 365,92

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním

310

K

781474116

lepidlem

m2

311

M

597610455R

obkládačky keramické totožné se stávajícím obkladem 15 x 20 cm, přepočet plochy* 1,2

m2

312

K

781479191

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2

m2

3,10

46,87

145,30

66

K

m2

3,10

180,90

560,79

m2

2,60

1 824,00

4 742,40

m2

5,40

1 824,00

9 849,60

m'

2,80

1 056,00

2 956,80

m2

40,30

72,00

2 901,60

m2

40,30

261,75

10 548,53

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm
ODBORNJ UČEBNA
94

B R009-5
i
DRUŽINY
94

B

R009-5

dem+ zpětná mont. dřev obložení stěn, úprava, návaznost na nové parapety
dodávka dřev rohů
dem+ zpětná mont. dřev obložení stěn, úprava, návaznost na nové parapety
dodávka dřev rohů

KANCELÁŘE ŠKOLY
94

B

R0Q9-7

dřevěný zákryt topení - demontáž a zpětná montáž + úprava návaznosti na nové parapety
2 ks á 1,4 bm

|HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ VE VNITROBLOKU
| 148

K

1 310

311

978059541

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním

K

781474116

M

597610455R

obkládačky keramické totožné se stávajícím obkladem 15 x 20 cm, přepočet plochy* 1,2

m2

48,36

636,00

30 756,96

D+M hydroizolační stěrky flexibilní s obsahem armovacích vláken vč. systémových
rohových pásek

m2

40,30

538,00

21 681,40

m'

15,00

575,40

8 631,00

kpl

1,00

11 952,00

11 952,00

m2

464,70

35,28

16 394,62

m2

27 882,00

2,18

60 782,76

m2

464,70

17,94

8 336,72

101

K

71111311R

102

B

R0102

103

B

R0103

lepidlem

oprava / výměna rozvodů SV včetně tepelné izolace, vysekání a zapravení 12bm
a odpadního potrubí 3m
D+M zařizovacích předmětů - umyvadlo Jika Lyra 60/45, 3x páková baterie s keramickou
kartuší, sprcha vč. otočného ramínka, vývod na hadici

ARKÝŘE ULIČNÍ FASÁDY - 12 ks v rovině střechy
48

SP 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení dc 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den

49

SP 941211211

50

SP 941211812

53

SP 944511111

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

m2

464,70

15,40

7 156,38

54

SP 944511211

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - předpoklad 60 dnů

m2

27 882,00

0,41

11 431,62

! 55

SP 944511811

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

m2

464,70

8,90

4 135,83

SP 783823133

nátěr arkýře - silikát + penetrace 12ks á 14m2
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

m2

5 426,40

m2

168,00
168,00

32,30

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

109,65

18 421,20

i 16
1 17

SP 783827423
i RO LETY + ŽALUZIE
110

B

R0101

110

B

R0101.1

použití - předpoklad 60 dnů
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

1
dodávka a montáž 30ks zastiňujících rolet v učebnách vč. roletových kastlíků z AI plechu,
látka Blackout nehořlavá, povrchová úprava kastlíků nástřikem RAL
dodávka a montáž 4 ks zastiňujících vertikálních žaluzií v učebnách
s lamelami z Blackout látky, nehořlavé

ks

30,00

9 284,00

278 520,00

ks

4,00

4 850,00

19 400,00

m2

162,00

216,00

34 992,00

ks

42,00

376,00

15 792,00

ks

6,00

1 693,00

10158,00

98,00

327,00

32 046,00

TERACOVY SOKL
kamenická oprava leracového soklu v ulici v souladu s OPP MHMP pro zcelenl struktury
B

115

R0115

povrchu vč. vysekání, ořezání poškozených míst a odborném doplnění hmotou umělého
kamene vč. přebroušeni

FASÁDA

120

B

R0120

dodávka a montáž ocelových kotev pro sešití zdivá dvorní fasády v místech statických
trhlin fasády, včetně vysekání a zapravení

POČÍlrÁČOVÁ UČEBNÁ

121

|

b

j R0121

demontáž a zpětná montáž stolů v počítačové učebně vč.odpojení a odbornému
zpětnému napojení přívodu silnoproudu a slaboproudu (datové kabely)

DVORNÍ FASÁDA - HROMOSVOD

________
oprava / výměna stávajících zkorodovaných svodů hromosvodu a překotvení hromosvodu
;
I22! B ]
bm
j
R0122
na dvorní fasádě,
!
vedení AlMgSi 8mm včetně spojovacího materiálu, připojovacích svorek a kotvení
i
DVORNÍ FASÁDA - DEŠŤOVÉ SVODY
j ...............í

1/2

ZL 11 opr
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m.j.
123

B

R0123

36

SP 783401311

37

SP 783522000

125

B

R0125

dodávka a montáž nových dešťových svodů
průměr 120 zTiZn plechu vč. objímek, kolen a odskoků, kruhový
Odmaštění klempířských konstrukci vodou ředitelným odmašťovačem před provedením

výměra

m'

128,00

jeon.

cena

cena

celkem

756,001

96 768,00

m2

48,28

44,16

2132,04

NátěrY syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní

m2

48,28

125,46

6 057,21

oprava roztrhaných stávající TiZn žlabů ve dvoře přelepením pásem Wakaflex vč. očištění

kpl

1,00

5 300,00

5 300,00

nátěru

OPRAVY - vícepráce celkem

Cena celkem bez DPH

741377,71

Cena vč. DPH 21%

897 067,03

DPH 21%

155 689,32

IČ:

2/2

ZL 11 opr
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Název akce, adresa a další identifikace

ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku “
Změnový list č. 8-ZŠResslova 10, výměna oken, oprava
fasád - méněpráce (opravy)

Datum:

12.06.2018

POPIS ZMĚNY
Méněpráce:
Objekt ZŠ Resslova 10- výměna oken a oprava fasády- opravy:
• Jedná se o technologické náhrady, kdy došlo k odpočtu původního ne zcela vhodného řešení. Neboť bylo
zjištěno, že původní teracový sokl nelze nechat v přírodním vzhledu s ohledem na jeho nezvratné barevné
změny způsobené vnějším prostředím (soli, exhalace atd.) Nové technologické řešení bylo potvrzeno
zástupcem OPP MHMP. Původní položky jsou tedy nadbytečné a technologicky nevhodné.

Celkem méněpráce ZŠ Resslova 10, výměna oken, oprava fasád- opravy.- 20.108,00 Kč bez DPH
tj. 24.330,68 Kčs DPH(21%DPH)
DPH 21% =4.222,68 Kč
Cena vč. ZL č. 1-8 bez DPH: 19.930.232,72 Kč
Cena vč. ZLč. 1-8 s DPH: 24.115.581,59 Kč
■

s.r.o.

Dhradská 165b
55 00 Praha 5
* .1

Investor: MČ Praha 2

TnT' ■ /T71

Předkládá.

Datum: 12.06.2018

Potvrzeni změny:
OD:

PARECO, s.r.o.

Technický dozor:

ABP Holding, a.s.,

A.D. projektu:

Zástupce investora:

Ing.arch. J. Schneedorfler

.2
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ZL.č. 08

(__ PČ

Typ

ZŠ Resslova 10 - Výměna oken, oprava fasád

PARECO s.r.o.

OPRAVY - ODPOČTY (MÉNĚPRÁCE)

Kód

Popis

MJ

množství

J.c.

cena celkem

62: Úpravy povrchů vnější

Očištění odstraňovačem antigraffiti ošetřených povrchů
7

SP

783801613

omítek stupně členitosti 3 / např. vysokotlakým vodním
paprskem s ohřevem - uliční fasáda po římsu, vč.

m2

78,200

198,36

15 512

m2

117,250

39,20

4 596

opatření na ochranu stav. výplní otvorů

18

SP

783826615

Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek
stupně členitosti 1 a 2

________

OPRAVY - ODPOČTY

Cena celkem bez DPH

20 108,00

Cena vč. DPH 21%

24 330,68

DPH 21%

4 222,68

ZL 08 opr-odpoč
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Název akce, adresa a další identifikace
99

ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a
vybudování vchodu k jídelnímu bloku “

Změnový list č. 9-ZŠ Resslova 10, výměna oken
méněpráce (investice)

Datum:

12.06.2018

POPIS ZMĚNY
Méněpráce:
Objekt ZŠ Resslova 10- výměna oken a opravafasády- investice:
• Při podrobném truhlářském zaměření bylo zjištěno, že stávající okna v přízemí (přípravná třída) jsou
vybavena zánovními vnitřními parapety. Na základě podnětu od uživatele došlo k jejich ponechání a
po demontáži pouze k úpravám v závislosti na nově osazovaných výplních. Došlo tedy k odpočtu položek
nových uvažovaných dle PD.

Celkem méněpráce ZŠ Resslova 10, výměna oken - investice:5.795,37 Kč bez DPH
tj. 7.012,40 Kč s DPH (21% DPH)
DPH21% =1.217,03 Kč
Cena vč. ZL č. 1-9 bez DPH: 19.924.437,35 Kč
Cena vč. ZLč. 1-9 s DPH: 24.108.569,19 Kč
PARECO s.r.o.
'odohradská 1655/2
155 00 Praha 5

Investor: MČ Praha 2

if1' 27165.' ” PIC: CZX7 ’5552!)

Předkládá:

Datum: 12.06.2018

Potvrzení změny:
OD:

PARECO, s.r.o.

Technický dozor:

.

Zástupce investora:

A.D. projektu:

ABPHolding, a.í.J

Ing.arch. J. Schneedórfler

1C: 2716

f
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ZS Resslova 10 - Výměna oken
INVESTICE - ODPOČTY (MÉNĚPRÁCE)

ZL.č. 09

PČ

Typ

15

SP

766694113

16

H

607941011

Popis

Kód

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

Deska parapetní vnitřní dřevěná šířka do 0,2 m lakovaná

INVESTICE - ODPOČTY

PARECO s.r.o.

MJ

| množství j

j.c.

j cena celkem |

ks

3,000

162,75

488,25

m

5,400

982,80

5 307,12

Cena celkem bez DPH

5795,37

Cena vč. DPH 21%

7012,40

DPH 21%

1217,03

ZL 09 inv-odpo
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