
Zhpis z jedn 6ni vyboru
Spoleienstvi vlastnfkfi domu ip. 1305, Hurbanova ul., Ptaha 4

Datum kon6ni:23.1. 2018 v sidle spoleienstvi

Piitomni: Igor Szrint6, Milan Barto5, Petr RamajzlrPavel Srnsky

Nepiitomen: Bronislav Sedkiiek

Piitomni dlenov6 vyboru se jednomyslnE usnesli na tomto:

PietEsndnim a odstrandnim dal5ich zdvad na plynovodu bude povdiena firma Hutira.

Jeji nabidkaje nejl6pe vypracovhna,pouLity materi6l kvalitni, zhrukanatdsnost je 10

let. Zku$enost v oboru od roku 2003. Cena 616.000 K(,za ce16 dilo je odpovidajici.
Termin praci: rinor 2018. Kompletnivitd,zn6 nabidka spolu s dal5imi dvdma

konkurendnimi nabidkami je piilohou tohoto z6pisu na webu. Dvd dalSi firmy
zakhzku odmftly.

Uspd5nost provedeni dila bude zna(nE zhvisetna soudinnosti spoluvlastniku v tomto

rozsahu: zpiistupndni bytu a zaji5tdni montfrtniho prostoru v okoli stoupadek

v dandm terminu pro vymdnu bytovdho uzfivdru plynu, pro sejmuti a zpdtnou montdi.

plynomdru, pokud je instalov6n, a pro odvzdu3ndni. ObE fine (demonthZ, amontitL)
probdhnou v jednom dni vZdy ve v5ech dtrn6cti bytech na stoupadce narhz. V dan6m

terminu tedy musf byt po piedcho zi vyzvd soudasn6 zpiistupnEny na cely den

v5echny byry na opravovand stoupadce. Tfkf se to i bytri, kde se plyn nepouZfvf a

kde neni namontovfn plynom6r. Plynovod prochfzf v5emi byty. Jinak servisni

prhce na tdto stoupadce ani nezadnou, popi. budou pieruSeny bez obnoveni dod6vky

plynu. Vicepr6ce v n6hradnim terminu by dilo prodraLily o desitky tisic korun, coZ

by mohlo byt vym6h6no po vlastnicich nezpiistupndnych bytti.
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V Praze 23. 1. 2018 zapsal Igor Szdnt6, ovdiil

$nolettinyiri fta$tiltilu umnri tp. iJt5,

IinTfl5$;$'$,3onrot,,
142 Jttt $enaha.4
rUonlnibnt zt06l?1 14/0300, l00r ?12 38 181
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Snole[enslui ulaslnifiri domu t[. 1 305,
llur[ansra ul., Ptaha 4
Hurbanoua 1305/1 1
142 ItO Praha 4
Brnlorni spoieni: 2100371 l[/0300, lC0: 272 3$ I 8l

v5em dlenrim vfboru

Pozvfnka na schrizi vfboru

v souladu se stanovami svol6v6m schtzi vyboru na

riterf 23. 1. 2018 od 18:00 do dilnv/kancelSie i. 3 v suter6nu.

Program:

. VybEr dodavatele pro pietEsn6ni a dalSi odstranEni z6vad plynovodu.

TESim se na VaSi irdast.

Igor Sz6nt6
piedseda vyboru

Prezence:

Igor Sz6nt6

Milan Barto5

44(/
'..J.

PavelSms(f 

6\







2127 BD Hurbanova č. 11, Praha Rozpočet: 01
01 Rekonstrukce domovního plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Vnitřní plynovod

1 210062095R00 Montáž tabulek bezpečnostních kus 15.00 45.00 675.00
2 230023020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13,31,8x2,6 kus 15.00 283.30 4 249.50
3 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 250.00 70.00 17 500.00
4 230120040R01 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 25 m 63.00 16.00 1 008.00
5 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 225.00 17.30 3 892.50
6 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 90.00 19.20 1 728.00
7 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 360.00 24.50 8 820.00
8 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 224.00 23.10 5 174.40
9 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 675.00 4.00 2 700.00
10 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 15.00 855.00 12 825.00
11 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 15.00 240.50 3 607.50
12 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 209.00 80.00 16 720.00
13 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 183.00 60.00 10 980.00
14 723261912R00 Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 183.00 79.00 14 457.00
15 723261912R01 Zaplombování plynoměrů kus 209.00 51.20 10 700.80
16 R-pol01 Přetěsnění potrubí DN25 disperzí - montáž m 63.00 56.00 3 528.00
17 R-pol02 Přetěsnění potrubí DN32 disperzí - montáž m 225.00 63.00 14 175.00
18 R-pol03 Přetěsnění potrubí DN40 disperzí - montáž m 90.00 75.00 6 750.00
19 R-pol04 Přetěsnění potrubí DN50 disperzí - montáž m 360.00 78.00 28 080.00
20 R-pol05 Revize, revizní zpráva, doklady kpl 1.00 3 200.00 3 200.00
21 R-pol06 Zkoušky těsnosti spotřebních rozvodů kus 183.00 165.00 30 195.00
22 28377880 Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55  dl. 150 m kus 15.00 486.62 7 299.30
23 31941907 Zátka č. 290 DN   5/4" vnější závit černá kus 15.00 20.16 302.40
24 42237025.A Kohout kulový  1"  plyn kus 209.00 195.00 40 755.00
25 73534511 Tabulka bezpečnostní kus 15.00 32.20 483.00
26 R-pol08 Plastová disperze BCG Gas DN25 - dodávka m 63.00 308.00 19 404.00
27 R-pol09 Plastová disperze BCG Gas DN32 - dodávka m 225.00 325.00 73 125.00
28 R-pol10 Plastová disperze BCG Gas DN40 - dodávka m 90.00 343.00 30 870.00
29 R-pol11 Plastová disperze BCG Gas DN50 - dodávka m 360.00 365.00 131 400.00
30 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 5 046.04 0.20 1 009.21
31 901   R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a hod 10.00 450.00 4 500.00

doprava 8 100.00
režie 12 200.00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 530 413.61
Díl: M21 Elektromontáže
32 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CY 6 mm2 m 100.00 53.46 5 346.00
Celkem za M21 Elektromontáže 5 346.00

535 759.61
616 123.55CELKEM S DPH:

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rek-ce domovního plynovodu, BD Hurbanova 11,Praha

CELKEM:
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Porovnání metod zatěsňování šroubovaných plynových rozvodů firmou 
Hutira 
 
Bacoga       Pragotěs 
 

Ekologicky nezávadné    Ohrožuje životní prostředí 
roztok akrylátových pryskyřic     cyklické uhlovodíky 
 

Nehořlavé       Hořlavina 
při nutnosti řezat či svařovat potrubí dochází k vznícení 
olejů 

Ředitelné vodou     Ředitelné organickými rozpouštědly 
 

Praxí ověřená životnost 30 let   Jsou známy případy, kdy je nutné 
nikdy po dobu existence firmy nebylo nutné opakovat  přetěsnění po 3 letech 
přetěsnění 
 

Přebytečná kapalina se vytlačí Přebytečná kapalina zůstává v  
gumovými mloky potrubí může způsobovat problémy s průchodností 

potrubí, i po letech vytéká z potrubí 
 

Bezproblémová likvidace     Zbytek je nebezpečný odpad 
Zařízení se po aplikaci omyje vodou, zbytek se  
může vylít bez problémů do kanalizace        

Vytvoří pružný povlak uvnitř potrubí    
potrubí je „natřeno“ zevnitř 
 

Je certifikováno firmou GAS a ČSTZ  Není certifikováno firmou GAS  
číslo registrace 0038/2002, 943-704/001-2013 
 

Byla udělena  značka kvality CG      - 
 

Používá se běžně v zemích EU   Není povoleno v zemích EU 
 
Rozdíl ve kvalitě a spolehlivosti obou přípravků se odráží i v jejich ceně. 
Zatímco 1 litr přípravku Pragotěs se pohybuje okolo 160,- Kč, 1 litr přípravku 
Bacoga stojí cca 1780,- Kč. 
 Spotřeba přípravku Bacoga se pohybuje okolo 15% z objemu potrubí. 
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sMLouvA o nir,o E. r99r2orr
uzavlendv souladu s ustanovenimi $ 2586 a ndsledujlci z i. 89/2012 Sb., Obianskeho zdlanfku

1.

Spoledenstvi vlastniki domu dp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4
Hurbanova 1305, 14200 Praha4
IC 27238181
DIC: C227238181
zapsani v obchodnim rejstiku vedendm u Mdstskdho soudu v Praze, v oddile S, vloZce 5717
jejimZ jm6nem jedn6Ing. Igor Szrint6, CSc.
Bankovni spojeni: 210637 ll 4/0300

(dfle jen,Objednavatel*)

a

2.
HUTIRA - PSV Ivandice. s.r.o.
Jana Vrby 1200/7
66491 Ivandice
lC 26217007
DIC: CZ262|7OO7
zapsan|v obchodnim rejsfrfku veden6m Krajskjm soudem v BrnE, v oddile C, vloZce 37233
jejiZ jmdnem jedn6 Luddk Hutir4 jednatel spolednosti
Bankovni spojeni: eesk6 spofitelna, a.s.

dislo irctu: 3350043389/0800

(ddle j en,,Zhotovitel")
I.

PiedmEt smlouvy

l. Na zdkladd t6to smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenfch v tdto smlouvd, vlastnim
jm6nem, na svrij naklad a na sv6 nebezpedi a v niie uveden6m terminu prov6st Opravu a
odstranEnf zivtil domovniho rozvodu plynu od uzivErri plynu na patich stoupaCek po
uzdvEry pied plynomEry v bytov5m domE Hurbanova C. 11, Praha (dile jen ,,dilo"), v rozsahu
cenov6 nabidky ze dne 10.1.2018, kter6 je nedilnou pfflohou d. I t6to smlouvy. Objednatel se

zavazvje fednE proveden6 dilo pievzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek tdto
smlouvy.

2. Zm5ny dila poZadovand objednatelem, pokud znamenaji zv'f5eni rozsahu dfla, objednatel zadh u
zhotovitele. ZmEny dfla budou realizoviiny aZ po jejich odsouhlaseni obdma smluvnimi stranami.

3. Pffpadn6 neproveden6 pr6ce budou zridtovrlny v konedn6 faktuie.

II.
Doba plnEnf

l. Zhotovitel se zavantje f6dnd prov6st dflo na sv6 nebezpedi v nrisledujicich tenninech.
Termin rcalizace: - mont6Zni price - rinor 2018

- piedrfuri dokumentace do 15 dnri ode dne ukondeni montiiZnich pracf
2. Smluvni strany sjednajf piimEiend prodlouZeni terminu dokondeni dila v piipadech, Ze:

a) objednatel neplni svf zixazky a povinnosti dle t6to smlouvy a ztvazky vypljvajici z pr6vnich
piedpisti, kterjmi se tato smlouva ffdi,

b) objednatel pieruSi prov6dEni dila zhotovitelem z dfivodu na strand objednatele.
3. Objednatel je oprivndn pieruSit prov6ddni dila zhotovitelem z dtivodu na strand objednatele nejvf5e

na dobu 2 mdsicfi na zikladE pisemndho ozn6meni doruden6ho zhotoviteli nejm6nd 7 dnri pied



pieruSenim. V pffpadd takov6ho pieruSenf prov6ddni dila zhotovitelem uhradi objednatel zhotoviteli
prok6zan6 zv'f5en6 naklady vznikl6 z drivodu pieruSeni.

ilr.
Cena za dilo

l. Smluvni strany sjednaly za iSdnE provedend dflo v rozsahu dle t6to smlouvy niZe uvedenou cenu

dila, kter6 je stanovena jako cena nejvy5e moi,n6:

Cena bez DPH DPH 15 % Celkert
535 760.00 80 364,00 616 t24.00

2. Podkladern pro stanoveni ceny dila byla cenov6 nabidka ze dne 10.1.2018, kter6 urduje rozsah dila,
akterije nedilnou pfflohou d. 1 t6to smlouvy. Cena uveden6 vt6to nabidce je podpisem t6to
smlouvy vzdjemnE odsouhlasena. Nabidka je fpln6 a zhvan6.

3. V cend dila jsou zahrnuty ve5ker6 ntiklady, kter6 musi na provedeni dila zhotovitel vynaloZit, jako
napffklad niklady na provoz zaiizeni staveniStE a poplatky za pofrebn6 zibory komunikacf a

veiejnfch prostranswi, jakoi, i naklady na pojiStdni sjednan6 zhotovitelem apod.

4. Sjednan6 cena dila uveden6 shora v odstavci l. tohoto dl6nku je pevn6 a konedni a muZe bjt
zmEndna pouze v nisledujicich pffpadech :

a) rozsah dila di druh praci oproti nabidce se zmdnf vlivem:
- dodatednfch pfsemnfch poZadavkfi objednatele,
- rozdiln6ho technickdho ie5eni pisemnd odsouhlasen6ho obj ednatelem,

b) zmdny materi6lu nebo technickdho ie5eni na zrikladd pisemnd Zidosti objednatele.
5. Vaniknou-li zhotoviteli jin6 ruiklady a vicepr6ce, kter6 nezpusobi objednatel, uhradf t5rto nriklady

zhotovitel s6m.

rv.
Platebni podmfnky

1. Po protokollrnim piedrini a pievzeti dfla a odstrandnf piipadnfch vad a nedoddlkri dila bude

vystavena konedn6 faktura. Splatnost faktury je 14 dn0 od jejiho prokazatelniho dorudeni do sidla
objednatele.

2. Faktury zhotovitele musi obsahovatzejm*rn t5rto n6leZitosti:
- oznadeni nebo dislo faktury,
- obchodnf firmu, sidlo a identifikadni dislo zhotovitele a objednatele, vdetnE disel bankovnich

tidtfi a DId,
- dislo smlouvy o dilo,
- oznadeni a popis dila, v pffpadd stavby takf nfizev stavby a adresu stavby,
- piedmEt plndni,
- ce,nu provede,n6ho dila.

3. Objednatel mriZe fakturu vr6tit, bude-li obsahovat nespr6vn6 ridaje. V tom pffpadd se hledi na fakturu
jako na nedorudenou a rovndZ nepodin6 bEZet lhrita splatnosti faktury.

V.
Zivazky zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provdst dilo, tj. ve5kerd prfuce a dod6vky kompletnE, v poZadovan6 vfborn6
kvalitd a v terminech sjednanfch v t6to smlouvd nebo dodatcich. PoZadovan6 vfborni kvalita je
vymezena obecn;imi privnimi piedpisy, bezpednostnimi, hygienickjmi, protipoZ6rnimi a

ekologickfmi piedpisy a normami a iSN. Pokud poruSenim tdchto piedpisri vznikne Skoda

objednateli nebo tietim osob6m, nese ji pouze zhotovitel na svrij nriklad.

2. Zhotovitel se zavazuje pii provedEni dila dodrZovat bezpednostri, hygienickd, protipoZdrni a

ekologickd piedpisy a normy, a to piedev5im na pracovi5tich objednatele.



3.

4.

5.

1.

)

3.

4.

Zhotovitel je povinen na mistd prov6ddni dila udrZovat poi6dek a distotu, odstrafiovat ve5ker6
odpady a nedistoty vznikl6 v dtsledku prov6ddni dila.

Zhotovitel je povinen se sezniimit s riziky na pracovi5tich objednatele, upozornit na nE sv6

zamdstnance, pracovnfky nebo jin6 osoby povEiend zhotovitelem a urdit zprisob ochrany a prevence
proti urazrim a jin6mu po5kozeni zdravi.

Zhotovitel se zavazuje na svrij nriklad zajistit pfipojeni ke zdroji elektrick6 energie se samostatn;fm
mEienim a pfipojeni ke zdroji vody s podruZnfm mEienim, piidemZ ve5kerou spofiebu elektrickd
energie a vody si hradf zhotovitel siim na svfij n6klad.

vr.
Pievzeti dila

Zhotovitel vyzve pisemnE objednatele k pied6nf a pievzeti dila nejm6nE 5 pracovnich dnri pied
terminem piedrlni. Piedrlni a pievzeti dila bude zachyceno v pied6vacim protokolu, kter'.i bude
podepsfn obdma smluvnfmi stranami.

Dflo vymezen9 v dl. I t6to smlouvy bude i6dnE provedeno a dokondeno i6dnjm a vdasnlfm
ukondenim dila a protokoliirnim piedanim dila objednateli.

Dilo je i6dnd provedeno, jestliZe nem6 Z dne vady a nedoddlky di jind nedostatky brinici i6dn6mu
uZivrlni dila.

Objednatel je povinen dilo pievzft pouze v pffpadd, 2e na ndm nebudou v dobd pievzeti zji5tdny
Lfudne vady a nedodElky di jin6 nedostatky brrinicf i6dn6mu uLivini dila. Pffpadnd vady a nedoddlky
di jin6 nedostatky brrinicf i6dn6mu ai;ivirlri dila budou uvedeny v piediivacfm protokolu
s dohodnufjmi terminy jejich odstran6ni.

Zhotovitel nese nebezpedf Skody na dfle nebo zhotovovan6 vEci do doby protokolirniho pied6ni dila
objednateli.

VIL
Zfraka za dilo

Zhotovitel poskytne na dilo podle t6to smlouvy zaruku v rozsahu dle cenov6 nabidky, tj. zrlruka na
tEsnost dodatednd utdsndndho plynovodu (stoupaci v6tve) plastovou disperzf BCG je poskytov6na v
d6lce l0-ti rokt. Na ostatni provedend pr6ce poskytuje zhotovitel zfruku v d6lce 6-ti let, nazaiizeni
a armatury v d6lce garantovini jejich rnfrobce nebo dodavateli, nejmdnE v5ak 24 mEsicri od dne
pievzeti dila objednatelem podle t6to smlouvy.
Zjisn-li objednatel bEhem zirailni doby, ie dilo m6 vady nebo neodpovid6 podminkim a
poZadavkrim dle t6to smlouvy, vyz\le pisemnE zhotovitele k jejich odstranEni. Zhotovitel je povinen
odstranit ve5kerd vady bez zbytedn6ho odkladu, nejpozddji vSak do 30 dnt od vyny objednatele
k odstrandni vad, nebo ve lhritd, kterii bude smluvnimi stranami pisemn6 dohodnuta k odstranEnf
vad v konkr6trim pffpadE. Zhotovitel se zavazuje n6st veSker6 ndklady spojen6 s odstrandnim vad.
Nezah6ji-li zhotovitel odstrandni vad nejpozddji do l0 pracovnich dnri od vyztry objednatele
k odstrandni vad nebo v pffpadE hav6rie do 24 hodin od vyny objednatele k odstrandni vad,
pfidemZ havririi se rozumi zejmirnjakfkoliv stav ohroZujici zdravi nebo bezpednost osob anebo
jakfkoliv stav hrozici vznikem Skody na dfle nebo majetku, je objednatel oprivndn pov6iit
odstranEnim vad tietf osobu s tim, Ze nriklady s tim spojen6 bude hradit zhotovitel, s dimZ
zhotovitel vyjadiuje svfij souhlas. V tomto pffpadd je zhotovitel povinen uhradit objednateli zfrovefi
smluvni pokutu ve vliSi 5.000,-Kd za kaildy takovf jednotlivf piipad. Zhotovitel je povinen tyto
ndklady a smluvni pokutu uhradit objednateli do 30 dnt od jejich vyridtov6ni objednatelem.

VIII.
Vlastnictvi k dilu, odpovddnost za Skody a poji5tini

Objednatel je vlastnikem dila a st6v6 se vlastnikem v5ech vdci opatienych zhotovitelem za ridelem
jejich zadlendni do dila, a to okamZikem jejich zadlendnf.

5.

l.

2.

3.

l.
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Zhotovitel nese veskerou odpovddnost za Skody vznikl6 v prubEhu prov6ddni dila na piedmEtn6m

dile, jakoZ i na v5ech moviqich di nemovilich vdcech, zaiizenich di pracovi5tich, kterd pievzal od
objednatele nebo fieti osoby kprovedeni dila,jakoZ i na ZivotE azdravi osob. Zhotovitel d6le nese

veskerou odpovddnost za Skody vznikl6 nebo zprisoben6 fretfm osob6m v souvislosti s provid6nim
dila.
Zhotovitel prohla5uje, Ze je poji56n a Le jeho poji5tdni zahrnuje pojiStEni odpovEdnosti za Skodu

zprisobenou dinnosti zhotovitele a poji5t6ni odpov6dnosti zhotovitele ve v5ech pffpadech uvedenych
v odstavci 2 tohoto dlffiu. Zhotovitel je povinen piedloZit piedm6tnou pojisfrou smlouvu
objednateli na zfkladE v!,rW objednatele. Zhotovitel se zavaa$e toto poji5tEni udrZovat v platnosti
po celou dobu prov6ddni dfla.

IX.
Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) pokud ztrotovitel nedodrZi termin dokondeni dila, tak vzmkh objednateli nrlrok na zaplaceni
smluvni pokuty ve vfSi 0,5%o z ceny dila za kai:dy den prodleni s dokondenim dila, pfidemZ

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu na zikladE fak@ vystave,n6

objednatelem,

b) pokud objednatel bude v prodleni se zaplacenim ceny dila na z6kladd konednd faktury dle dl.

IV. t6to smlouvy, tak vznik6 zhotoviteli nrirok na zaplaceni smluvni pokuty ve vf5i 0,5%
z dluinf dristky za kaild! den prodleni, pfidemZ objednatel je povine,n zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu na zrikladd faktury vystaven6 zhotovitelem. JestliZe zhotovitel uplatni nilrok na
zaplaceri smluvni pokuty z tohoto dtvodu, tak zhotovitel nemtie soudasn6 uplatfiovat niirok na
zaplaceni uroku z prodleni.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnt, a to na zikladE faktury vystavend opnivndnou smluvni stranou
smluvni strand povinn6. V pffpadE, Ze vznikne povinnost platit smluvni pokutu obdma stranim,
mtZe blit provedennazikladE pisemnd dohody zhotovitele a objednatele jejich ziryoilet.

x.
Ostatni podmfnky smlouvy

1. Objednatel je opr6vn6n kontrolovat prov6dEni dila, a to piedev5im kontrolovat, zda je dilo providEno
v souladu s podminkami a poZadavky dle tdto smlouvy, dle projektov6 dokumeirtace, pr6vnich piedpisti
nebo pffsluinfch norem. Objednatel je oprdvndn upozoriovat zhotovitele na zjiStdnd nedostatky a d6t
pffpadnE zamEstnanctm, pracovnikrim nebo jinfm osobrim povdienjm zhotovitelem pifkaz k zastaveni
provdddni dila.

xr.
Vzdjemnf styk a doruiovfni

l. Kzabezpeileni organizace prov6d6nf dila, kontroly prov6ddni a kvality dil4 pievzeti dila podle

smlouvy a k ieseni dalSich provoznich otinek je povdien ziistupce objednatele Ing. Igor Szrint6, CSc.

2. VSechna sddleni nebo oznilmeni mezi smluvnimi stranami budou providEna pisemnd doporudenou
zasilkou na adresu uvedenou v zirtrJavi t6to smlouvy, pokud nebyla pisemnd sddlena zm6na adresy.

Sddleni se povaZuje za doruden6 i v pffpadd, Ze pokus o jeho dorudeni na adresu uvedenou v zifi:.Javi

t6to smlouvy nebude risp65nf. Dnem dorudeni se pro tento pffpad povaZuje 8. den ode dne odeslini
doporuden6 zrisilky. Smluvni strany jsou si povinny bez zbyteEndho odkladu pisemnE sdElovat

v5echny zmdny adresy a dal5fch kontaktnich ridajri. Pro urychleni komunikace bude ziirovei
zhotovitel vSechna sdEleni a oznitmeni zasilat i na emailovou adresu objednatele; szantoi@volny.cz.'
Objednatel bude v5echna sdEleni a oznitmeni zasilat i na emailovou adresu zhotovitele:
2 stani sl av.kolar @seznarn. cz.

l.
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XII.
Odstoupeni od smlouvY

Ohrozi-li nebo zmaffJi zhotovitel provedeni dila, nebo podstatnim zprisobem poruSi tuto smlouvu,

m6 objednatel pr6vo od t6to smlouvy odstoupit.

Mezi dtvody, pro nlLlze od smlouvy odstoupit, pafi zejm6na:

a) prodleni zhotovitele o vice nei,30 dnri v dildfch plndnich dle harmonogramu' budeJi sjednri.n,

b) prodleni zhotovitele o vfce nei,l4 dnt se zahiljenim dila,
c) nesplnEni rozsahu dila zhotovitelem v rozsahu men5im neL 45Yo v polovinE terminu dokondeni

dila,
d) soustavn6 nebo zfivaine poruSeni provoznich podminek pracovi5td objednatele, kjejichi

dodrZovrlni se zhotovitel v tdto smlouvd zavinal,
e) soustavnd nebo zilvainl poruSeni podminek nebo poZadavkt na kvalitu dila,

0 likvidace zhotovitele, zji5t6ni ripadku zhotovitele nebo prohfti'Seni konkursu na majetek

zhotovitele, zah6jeni nebo vedeni insolvendniho, konkursniho nebo vyrovn6vaciho ffzeni proti

zhotoviteli, zamitnuti insolvendniho n6vrhu nebo zruSeni konkursu pro nedostatek majetku

zhotovitele,
g) nepiedloZeni pojistnd smlouvy zhotovitelem na ziiklade v!'ny objednatele'

XIIL
Zvlflfitni ujednini

Tato smlouva, jakoZ i pr6va, povinnosti a smluvni vzlahy z ni vyplivajici, jakoZ i ve5ker6

skutednosti nebo zflleilitosti touto smlouvou neupraven6, se ffdi pr6vnim i6dem Cesk6 republiky,

zejmdna z6konem d. 8gl2}l2 Sb., obdansk6ho zi{koniku, ve zndni pozdEj5ich piedpisrl, a piedpisy

prov6dEjicimi a souvisejicimi.

Strany t6to smlouvy se zavazlji iesit pffpadn6 spory vznikl6 zteto smlouvy vZdy nejprve

vzi$ernnymjedndnim.

xlv.
Ziv[reini ustanoveni

l. Tuto smlouvu lze zmdnit di doplfiovat pouze formou pisemnlich dodatkt odsouhlasen;fch a

podepsanlich obdma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatnosti origin6lu, zrtrctti jednu obdrZi

objednatel a jednu zhotovitel.
Tato smlouvanabyviridinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Pfilohad. I -nabidka

V Praze dne
29.4-2c4y V Ivandicich dne 22.1.2018
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VB.{ KO'I'ELDN

Spoledenstvi vlastnfkfi clomu dp. I305
Flur.banova 130.5/l I
142 00 Praha 4

Nabidka na rekonstrukci cYdst( dornovniho rozvorlu plqnu, od uzrivErri plyuu nzr pat{chstoupaiek po uzdvEry pied plynomEry, v bytovdm domE Hurbanova e. it, praha
l:-;_---.--. --------Nabidka byla zpracovdna na zakladd pozadavku pi'ecisravenstva SvJ, revizni zpr6vy ze clne13.2.2017 a provedene prohlidky dornovniho r.zrvodu pryeru.

Ndvrh rekonstrukce
Navaiit za uzdvlry na patich stoupaiek ndtrubky DN 32 pro vypo*stEni enrulze.
Potrubi stoupacich vdtvi od uz6vdrri na jejich pat;ioh a2 po uz:rvery pi.erJ plyngrnerl, vycisrit
od prachu, rzi a nedistot, provdst zkou$ku pei,nosti a pr'erdsnitje plastovou'disperzi BCG Gas
od uz.dvErfr na pat6ch stoupadek po uzrivdry pied plynonrdry.
Nelunkdnf a z.astaral€,kuZelovd uzdvdry 

-K800 
piect plynorndry deinontovat a nahradit novlhli

kulovlirni uzrivEry KK. Zhotovit vodive propojeni domovniho rozvodu se spotiebnirni
rozvody mEd€nym vodidem CYy 6 rnm.
Provdst vSechna potiebnii mdieni a zkou5ky pietdsn€nych d6sti domovniho rozvodu.
odstranil ziryady ira spotiebnich rozvodech plynu u plynorndrri, uvecleni v rcviznf z-pr6v6.
Provdst kontrolu pouZitelnosti spotiebnictr rozvochi pr-ect opdtovnynr vpu5tdnim plynu.
tJ mistit bezpeinostni tabulky.
Vystavit revizni zpriivu na opravovani. disti dornovnflro rozvoclu plynu a v5eclury oslatnj
potiebnd doklady.
Zapravit stavebni neshody vznikl6 v souvislosti s opravou domovniho plynovodu.

V3echny price budou provedeny v souladu s CSrr- EN 1775, Tpc 704 0t a 'l'DG 704 02.

Cenovd nabidka

- rnateri6l vd., reZijniho
- plastovd disperze BCG Gas
- svdiedske. nlontiZnf a ost. prace
- provedeni revize, vystaveni RZ a ost.dokladri
- doprava
- oslatni reZijni ndklady

Cclkovii cena bez DPH
DPH I5%
celkcm vi. DPII

102 260,00 Kd
254 800,00 Kd
! 52 600,00 Ke

5 800,00 Kd
8 100,00 Kd

l2 200.00 Ke

535 760,00 Ke
80 364,00 Ki

616 I24,00 Ki

l(': 2621700? Dl(.: C226217007
Zapsfn v obchodnfm re.jstiiku u KS v Bnr€,

Banhovrtr spo.iuti: i'cskd spoiitclna.a.s
oddil C. vloZka 372i3

t.uitrr: 3.15004338s/0800
www.hutir-a-Dsr,.cz



v cen€ praci je obsazeno oclstavetri sloupad'ek domovniho rozvodu plynu a jeiiclt

oclplyndni, vpuit€ni piyn,., od uzi6.i 'a 
patdcii stoupaiek po ply'.m6ry a do jednotlivlicS

spoticbnich rozvodt. oclvzcltrsnEni pllnrovcxlu. demoni ifi a 
'p'tnd 

nrotltd'i- plynonrErir a jcjiclt

zaplornbovAni.
V ce.E clila neni obsaZena konlrola a revize b1'tovvch spotiebicfr na ZP '

moZne z dfrvodu neclostupnosti nekterdho z bytfr provest pietesndni

potruui a pr6ce bude nutnd provdsl v nrihradnim terminu, butlouV pi'iPadd, Ze nebude

piislu$ndho stouPaciho

irdtovirry vicen6kladY :

l-2stouPadkY: 28

3-5stouPaeek: 34
r' DPH ve vfSi l5%

Terrnin a doba realizace

Ternrin zahajeni praci bude dohodnut s vlastrtikenr (spr6r'cem) objektu' Dtlba provadini

p*ri:" S dnfr. cttba pferuSeni cloddvky ply'u pro iednotlivd byty I de''

Sp oluprisobeni objcdnatele

- zajistit piitornnost uZivateltr b-vtfr v potiebnem dase podle odsouhlasendho dasoveho

harmonogratnu Praci
-zajistitclostupnostv5echmist,kdebuclotrpraceprovaddny
- zaiistit nipojn6 body el' proudu a vody

Lfiruka na dilo

zfntka na t€snost dodateen€ ut€sn€neho plynovodu (stoupaci vdtve) plastovott disperzi

BCG je poskytov6na v d6lce l0 rokfr. Nu ortuini provedene prace poskytuje zhotovitel zdruku

.',delce6lel"nazaiizeniaannaturyvcl€lcegarantov.inijejichvyrobcemnebododavateli'
neimdnE vSak 24 mEsicfi ode dne pied6ni dila'

000,- Ke
000,- Ke

V lvandicich dne l0.l'2018

Stanislav Kol6i
vedouci rnonter
e-mail : stana.kolar(@huti ra-psv'cz

tel 777 710 958

,,+a,tl
.J

$nolg$ens$r viasttriilt riltltu Gp. i$05'

ffi'&'#fl1-k.$ryj'.{ " u *ou/r,
142 $ft r'.}rahA 4
U1fi[r,$i ;nni11i "t1;5r"t tt,!1!10, lC0: Il2 S l8l

lC:2621'70A't DIC:C226217007 Bankovnfspo'ieni:Ceskdspofitelna'a's'

)"nit u oi.r,ooni'n re.isrritt' u KS v Brnd' oddil C' vlozka 372ii
d.r"tCtu: 3350043389/0800

q,ww.hutira-Psv.cz



2127 BD Hurbanova č. 11, Praha Rozpočet: 01
01 Rekonstrukce domovního plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Vnitřní plynovod

1 210062095R00 Montáž tabulek bezpečnostních kus 15.00 45.00 675.00
2 230023020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13,31,8x2,6 kus 15.00 283.30 4 249.50
3 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 250.00 70.00 17 500.00
4 230120040R01 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 25 m 63.00 16.00 1 008.00
5 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 225.00 17.30 3 892.50
6 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 90.00 19.20 1 728.00
7 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 360.00 24.50 8 820.00
8 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 224.00 23.10 5 174.40
9 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 675.00 4.00 2 700.00
10 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 15.00 855.00 12 825.00
11 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 15.00 240.50 3 607.50
12 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 209.00 80.00 16 720.00
13 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 183.00 60.00 10 980.00
14 723261912R00 Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 183.00 79.00 14 457.00
15 723261912R01 Zaplombování plynoměrů kus 209.00 51.20 10 700.80
16 R-pol01 Přetěsnění potrubí DN25 disperzí - montáž m 63.00 56.00 3 528.00
17 R-pol02 Přetěsnění potrubí DN32 disperzí - montáž m 225.00 63.00 14 175.00
18 R-pol03 Přetěsnění potrubí DN40 disperzí - montáž m 90.00 75.00 6 750.00
19 R-pol04 Přetěsnění potrubí DN50 disperzí - montáž m 360.00 78.00 28 080.00
20 R-pol05 Revize, revizní zpráva, doklady kpl 1.00 3 200.00 3 200.00
21 R-pol06 Zkoušky těsnosti spotřebních rozvodů kus 183.00 165.00 30 195.00
22 28377880 Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55  dl. 150 m kus 15.00 486.62 7 299.30
23 31941907 Zátka č. 290 DN   5/4" vnější závit černá kus 15.00 20.16 302.40
24 42237025.A Kohout kulový  1"  plyn kus 209.00 195.00 40 755.00
25 73534511 Tabulka bezpečnostní kus 15.00 32.20 483.00
26 R-pol08 Plastová disperze BCG Gas DN25 - dodávka m 63.00 308.00 19 404.00
27 R-pol09 Plastová disperze BCG Gas DN32 - dodávka m 225.00 325.00 73 125.00
28 R-pol10 Plastová disperze BCG Gas DN40 - dodávka m 90.00 343.00 30 870.00
29 R-pol11 Plastová disperze BCG Gas DN50 - dodávka m 360.00 365.00 131 400.00
30 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 5 046.04 0.20 1 009.21
31 901   R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a hod 10.00 450.00 4 500.00

doprava 8 100.00
režie 12 200.00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 530 413.61
Díl: M21 Elektromontáže
32 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CY 6 mm2 m 100.00 53.46 5 346.00
Celkem za M21 Elektromontáže 5 346.00

535 759.61
616 123.55CELKEM S DPH:

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rek-ce domovního plynovodu, BD Hurbanova 11,Praha

CELKEM:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



HARMONOGRAM PRACÍ NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 
PLYNOVODU V DOMĚ. 

 
byty bude nutno zpřístupnit dle následujícího rozpisu: 

 
V pondělí  19. 2.  2018, ve stoupačkách č.1, 2, 3 

 cca od 8,30hodin, do ukončení prací v odpoledních hodinách. 
Byty č.: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58, 59, 60, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 103, 
104, 105, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 193, 
194, 195 

        V úterý  20. 2.  2018, ve stoupačkách č.4, 5, 6. 
 cca od 8,00hodin, do ukončení prací v odpoledních hodinách. 

Byty č.: 4, 5, 18, 19, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 61, 62, 63, 73, 75, 83, 84, 85, 86, 106, 107, 
108, 118, 120, 128, 129, 130, 131, 151, 152, 153, 163, 165, 173, 174, 175, 176, 196, 197, 
198, 208. 

        Ve středu  21. 2.  2018, ve stoupačkách č.7, 8, 9. 
 cca od 8,00hodin, do ukončení prací v odpoledních hodinách. 

Byty č.: 6, 7, 8, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 64, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 109, 
110, 111, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 154, 155, 156, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 199, 
200, 201. 

        Ve čtvrtek  22. 2.  2018, ve stoupačkách č. 10, 11, 12. 
 cca od 8,00hodin, do ukončení prací v odpoledních hodinách. 

Byty č.: 9, 10, 11, 23, 24, 29, 31, 48, 49, 50, 51, 67, 68, 69, 74, 76, 93, 94, 95, 96, 112, 
113, 114, 119, 121, 138, 139, 140, 141, 157, 158, 159, 164, 166, 183, 184, 185, 186, 202, 
203, 204, 209. 

        V pátek  23. 2.  2018, ve stoupačkách č. 13, 14, 15. 
 cca od 8,00hodin, do ukončení prací v odpoledních hodinách. 

Byty č.: 12, 13, 14, 25, 26, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 71, 72, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
115, 116, 117, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 160, 161, 162, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 205, 206, 207. 

 
 

 
BEZ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH 14 BYTŮ NA STOUPAČCE NELZE OPRAVU 
DANÉ STOUPAČKY REALIZOVAT. BYTY NA JEDNOTLIVÝCH STOUPAČKÁCH TAK 
MUSÍ BÝT ZPŘÍSTUPNĚNY SOUČASNĚ V JEDNOM TERMÍNU. V PŘÍPADĚ 
NEZPŘÍSTUPNĚNÍ BYŤ JEDINÉHO BYTU, BUDE OPRAVA (ZPROVOZNĚNÍ) DANÉ 
STOUPAČKY ODLOŽENA NA NEURČITO. 
    
                                             Děkujeme za pochopení 
 
Práce provádí firma HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o, 
vedoucí montér: Kolář Stanislav, tel: 777 710 958 




