
"nm P

i
'Ĺ
. SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:
číslo Smlouvy Zhotovitele:

SMlj2023/024
SOD 01/2023

uzavřená podle § 2586 a § 2623 - § 2630 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,Smlouva")

Článek I.

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojeni:
č.ú.:
lČ:
DIČ:

(dále jen ,,Objednatel")

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
19-4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel: j
se sídlem:
ve věcech technických oprávněn jednat:
bankovní spojení:
lČ: 48978078
DIČ:
(dále jen ,,Zhotoviteľ')

Článek ll.

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočivajicí ve výměně svislých
rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, cirkulace a plynu v bytovém domě v ulici Stankovského 1581.
Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha
Č. 1.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna souvisejíci plněni a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

3. V rámci realizace díla zhotovitel provede či zabezpečí zejména:

a. shromážděni a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
b. zařízeni staveniště,
c. zajištění bezpečnosti při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního

prostředí,
d. obstaráni zařízeni a materiálu, výroby, dopravy, dodáni, procleni, zdanění, skladováni,

pojištění,
e. stavební, montážni práce, technologické a další práce
f. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
g. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
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h. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
i. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
j. zajištěni potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklaci a zařízeni staveniště,
k. poskytnuti záruk na celé dílo,
l. servis a odstraňování vad v záruční době,
m. obstaráni veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4. Zhotovitel se bude řídita bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené
ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a zákonech
navazujicich.

5. Místem plnění veřejné zakázky především bytový dům v ulici Stankovského, č. p. 1581, k. ú. Čelákovice.

6. Za realizaci Dňa odpovídá

Článek Ill.

1. předpokládaný termín zahájení realizace díla je 1. 3. 2023.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 21. 3. 2023.

3. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně
okolnostem bránicím dodržení původního terminu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou
a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavřeni smlouvy a brání v plněni závazků
vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuji chyby nebo zanedbáni ze strany
zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

4. Dojde- ii v průběhu realizace díla k prodlení z důvodu změny okolnosti je další postup řešen v souladu
s ustanovením § 1764 - 1766 občanského zákoníku.

Článek lV.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem

cena bez DPH: 731 000,00 Kč

DPH (15%): 109 650,00 Kč

cena včetně DPH 840 650,00 Kč

2. Cena díla bez DPH je konečná a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě a na
základě změny okolnosti dle Občanského zákoníku.

3. Po uzavřeni této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedeni víceprací
(maximálně do 30% z ceny původní), doplňků, rozšířeni nebo jiných změn díla, které musí být před jejich
proveden im odsouhlaseny oběma smluvnImi stranami, a to formou dodatku k této smlouvě, který bude
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podepsán oběma Smtuvn imi stranami. Použiti ustanoveni § 2620 - 2622 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Jednotkové ceny v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součásti této Smlouvy jako Příloha č. 1 a
závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedeni díla sjednanou cenu jsou uvedeny bez DPH a jsou
pevné po celou dobu platnosti této Smlouvy. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH,
bude výše DPH i celková cena díla VC. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době
uskutečněni zdanitelného plnění. jednotkové ceny v oceněném výkazu výměr jsou závazné do doby
dokončení Díla.

5. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plněni svého závazku dle
Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice
nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaloženi musí Zhotovitel z titulu své odbornosti
předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. jedná se zejména o náklady
na pořízeni všech věci potřebných k provedeni díla, dopravu na místo plnění VC. vykládky skladování,
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízeni staveniště a jeho zabezpečení, likvidace
odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC.
zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizi, předání atestů, osvědčení, prohlášení
o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předáni stavby. Dále se jedná
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociálni pojištění, pojištěni dle Smlouvy, poplatky, zábory,
pronájmy pozemků nutných pro provedeni prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce
a ochrany zdraví a protipožárních opatřeni apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle
rozhodnuti příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystaveni
dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít
náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku. Nedílnou součásti faktury (její přílohou) musí být
odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. i.

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data
doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsáni fakturované částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2
nebo údaje v ni obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro
které fakturu vrací.

Článek Ví.

1 Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu
vztahuji. Zavazuje se dodržovat též podŕnínky vyplývajicľ z dokumentů, které mu Objednatel k prováděni díla
předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
(poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvaliňkaci. Zhotovitel při zahájení plněni díla urči osobu, která
zabezpečuje odborné vedení prováděni díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní
osobou pro Objednatele.
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3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizaci části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce,
nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím ňzeni kvalifikaci, je
povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o
kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě
pochybnosti o kvaliňkaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předloženi dalších dokladů prokazujicich
kvalifikaci subdodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na
realizaci zakázky, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli
změnu subdodavatele.

4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu prováděni
díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.

5. Zařízeni staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a
podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem
či stanovených příslušnými právními předpisy.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla veškerá bezpečnostní a hyg ienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci
díla podĹ|ejí; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit
provedení příslušných proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný
všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební
deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad
a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného
odkladu originál stavebního deníku Objednateli.

8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajici funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat
k zápisům ve stavebním deníku.

9. Objednatel nebo jim pověřená osoba je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícimi ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je
oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky
vzniklé vadným prováděním díla.

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona,
konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné
podklady a spolupráci, které se budou konat na staveništi vždy minimálně jednou týdně.

11 Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho prováděni Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění
díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které Zhotovitel opatřil k provedeni díla od okamžiku
jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednáni
respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou
výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým
harmonogramem, který bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento časový harmonogram bude vycházet
z harmonogramu předaného zhotovitelem objednateli jako součást jeho nabídky. časový harmonogram
bude zpracován po dnech max. po týdnech, bude doplněn o finanční plněni a odsouhlasený bude
připojen jako příloha č. 2 ke smlouvě do 10 dni od podpisu této Smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 10 dnů od převzetí staven iSté.
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14. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezaháji ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

15. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni jeho závazků podle této
Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů,
vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.

Článek VIl.

1 Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno
k odevzdání, zahájí přejímací řízeni, bude v něm řádně pokračovat a dokončené bezvadné dílo
převezme.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízeni doklady, odpovidajid povaze díla,
a uvedené v technických podmínkách. Nepředáni dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla
Objednatelem.

3. O průběhu přejímacího řízeni pořľdi smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a. stručný popis díla, které je předmětem předáni a převzetí, a zhodnoceni jakosti jeho provedeni,

b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

c. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,

d. prohlášeni Objednatele, zda dílo přejímá.

e. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude k zápisu
o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad
a nedodělků s dohodou o způsobu a terminech jejich odstraněni. Vady a nedodělky však budou
odstraněny nejpozději do 15 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními
stranami.

4 Pokud se při přejímacím řízeni prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnuti převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému
přejímacímu řízeni, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejimacľm řízení.

5. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užIváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem
neomezuji. Použiti ustanoveni §2605 a 2628 občánského záŔoniku se vylučuje.

Článek VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční doby.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.

3. Záruční doba za stavební a montážni práce je sjednána na dobu 60 měsíců a počlná běžet dnem
protokolárního předáni a převzetí díla, jestl.iže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční
doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

4. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, zhotovitel poskytne záruku po dobu 24 měsíců od
předání a převzetí. V případech, kdy záruční doba poskytnutá výrobcem překročí tuto lhůtu, pIati záruční
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doba uvedená výrobcem. Zhotovitel je však povinen po dobu 60 měsíců poskytovat součinnost při
vyřizování reklamaci, popřípadě zajistit výměnu, u dodávaného zboží.

5. Záruka za jakost je stanovena dle ustanoveni § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.

6. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. v reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevuji. Dále bude v reklamaci
uvedeno, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručeni reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy
nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém terminu vadu odstraní. Smluvní strany
sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstraněni vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději
do 15 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin, od písemného oznámeni Objednatele, odstranit vady díla
v případě havárie.

Článek lX.

1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončeni díla sjednaného v čI. Ill. této Smlouvy
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však
není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. .

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, nebo odstraněni vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u niž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel svěří prováděni jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své
nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť'. V takovém
případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní
vztah a zajisti neprodleně, aby vyklidil staveniště.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené ji
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujĹcÍ
smluvní pokutu.

Článek X.

1- Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále
v případech podstatného porušeni smluvních povinnosti druhé smluvní strany. Za podstatné porušeni
Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežľcjch na jeho straně delší jak 10 dnů,

b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dní,

C) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi
vyplývajicImi z podmínek smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či
neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstraněni nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše
uvedených případech déle než 14 dnů.

2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních
povinnosti, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorni, stanoví
pro sjednáni nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako

rt: : 7
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důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této
dodatečné lhůtě.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámeni
p odstoupeni od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto ná|ežitosti
je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést- inventarizaci doposud
provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádáni. Zhotovitel zároveň v této lhůtě
vyklidí staveniště a předá je Objednateli.

6. V případě odstoupeni od Smlouvy objednatelem z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není
objednatel povinen zhotoviteli uhradit ani. pQřňěrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem
vynaložených nákladů.

Článek XI.

1 Právni vztahy neupravené touto Smlouvou se řidl příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodgu. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem.

3. Tuto Smlouvu lze měnit .jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.

4. Tato Smlouva se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2
vyhotoveni.

5. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:

a. Příloha č. 1 Cenová nabídka

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvn ich stran.

7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 02/2023/4.4 ze dne 24. 1. 2023.

8. SmkivnI strany prohlašuji, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že si
tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem soUh|asÍ. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Čelákovicích d,,
" 6' OZ 2023 V, Všetatech dn, 3 (A . ĹO2->

Za bjednatele: /Ss" H,\
I.?" '2\|,2 í" ": g' '"l
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NABÍDKA

na

Dodávku a realizace díla
nazvaného

" Výměna svislých rozvodů SV, TUV, cirkulace a plynu ."
Staňkovského 1581, Čelákovice -

8.1. 2023 vypracoval:
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část čj-DOKLADOVÁ ČÁST

1.Prohlášení o souhlasu s podmínkanii výběrového řízení.
2.Doba platnosti nabídky.
3.Identifikačni údaje.
4.Zpracovatel nabídky.
5.Doklady- (živnostenský list, registrace DPH apod.).

' 6.Čestné prohlášení (odpovědný zástupce pro výkon živnosti související s plněním zakázky).
7.Reference.

k '
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l) Souhlasím s podmínkami výběrového řízení na dodávku a realizaci díla nazvaného:

" Výměna svislých rozvodů SV, TUV, cirkulace a plynu ."
StaňkovskéhO 1581, Čelákovice

dle zadání poptávajícího.

Ve Všetatech dne 8.1. 2023

2) Tato nabídka je platná do 30. 6 3

M
O 277 16

0
IČ:/Á 07190914

3) obchodní jméno:
sídlo:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

telefon:
e-mail:

489 78 078
CZ7207190914

4) Zpracovatel nabídky:

5) Doklady související s nabídkou jsou přílohou dokladové části.

6) Čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem uchazeče o splnění podmínek,které jsou uvedeny v
§2b odst.1 písm.b),c),d),e),f),g) zákona.Čestné prohlášení uvedené v §2b odst.l písm.D) a e) doloží
vedle statutárního orgánu uchazeče i fýzická osoba,která je zapsána v živnostenském rejstříkujako
odpovědný zástupce uchazeče pro výkon živnosti související s plněním zakázky.

l

Odpovědný zástupce pro výkon živnosti související spiněním zakázky:
jCO 489 78 078

ľ

l
L

,l
ttl

Ve Všetatech dne 8.1. 2023
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část č.2-TECHNICKÁ ČÁST

1)Specifikace rozsahu a hranic dodávky.
2)Navrhovanéwň&'y'té'éhnického řešení oproti zadání.
3)Nabizené téřnniny íPio'žené harmonogramem.
4)Nabizené záruky. , ,,.
5)Specifikace rozsahu dodávek a prací na DILE vlastními kapacitami.
6)Specifikace rozsahu dodávek a prací na DÍLE subdodavateli.
7)Požadavky na spolupůsobení poptávajícího.
8)Návrh programu ověření kvality díla.
9)Seznam dokumentace a dokladů k přejímce.
10)Příloha-technická část.
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I) Specifikace rozsahu a hranic dodávky:

Dodávka, realizace, vyzkoušení, dokladováni a předáni díla nazvaného:

" Výměna svislých rozvodů SV, TUV, cirkulace a plynu ."
V

Staňkovského 1581, Celákovice

dle zadáni poptávajícího.
vo

- Ohrada
2) Navrhované technické řešeni: t

IČ: 489 78 914

Svislé rozvoď\ vody

Studená voda: Basalt fiber v průměrech 40(př.- l.np.) pr., 32 (2.np-6.np.), 25 (6.np- 7.np)
včetně návlekové izolace Tubex 15 mm v souladu s technologickým předpisem výrobce se
zachováním stávající trasy, doplnění objímek s gumou a pevných bodů pro uchycením potrubí.

TV a cirkulace v materiálu Basalt fiber v průměrech 40(př.- l.np.) pr., 32 (2.np-6.np.), 25 (6.np- 7.np)
pr. 25 pro cirkulaci v celé délce) a dále shodně s rozvodem SV.

O

Bytové uzávěry Giacomini R9 10 1/2" ( alternativa : ventil yzavírací průchozí SAM MYJAVA)

Staré potrubí bude ekologicky zlikvidováno.

Celá trasa nového potrubí musí být dobře uchycena a zajištěna tak, aby se vyloučil její posun směrem
dolů! Uchycení potrubí je nutno věnovat velikou pozornost, protože sjetí stoupačky je zdrojem
problémů. Utržením od bytového zvodu začjnaje, následným vytopením konče.
V případě jinak řešených bytových' rozvodů odpadů materiál pro danou situaci.

Izolace potrubí lehčený polyetylén tloušťka stěny 12 mm.

Rozvody plynu

Na horizontálních rozvodech plynového'potrubí zůstanou stávající kulové ventily.
Svislé potrubí bude zhotoveno z měděného potrubí PROFIPRES G (lisování) po nový bytový uzávěr
vedeno v plastových průchodkách skrz zdi a stropy dle ČSN 38 6441. K uchycení potrubí je využito
příchytek s gumou. Dodáno včetně revizní zprávy dle ČSN 73 0802 a TPG 704.

S plynárenskou společností je zajištěna součinnost při dodávce a plombování nových plynoměrů
tak, aby nebyl narušen časový harmonogram výměny plynové stoupačky, nicméně je nezbytný
minimálněl. měsíc předem předat harmonogram plynařům pro zajištění všeho potřebného.
Rozvod plynu v bytech není součástí nabídky, taktéž ani revize a případné práce jsou nad rámec
nabídky a budou hrazeny dle dohody přímo dodavateli plynařských prací.
Výměna HUP není součástí nabídky.

Cena je kalkulována pro rozebíratelné zástěny.
Navrhoval bych dopředu prohlídku jednotlivých bytů, abychom si ujasnili, kde budou potřeba i práce
zednické a docenili to.

6
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Práce zednické:

Všechny vybourané prostupy mezi patry budou nazpět zabetonovány nebo zapěněny montážní
protipožární pěnou, aby se zamezilo dostupů pachů mezi jednotlivými byty a byla zajištěna stávající
požární odolnost.
Všechny nutné otvory pro montáž potrubí v nebytových prostorech budou zazděny, nebo překryty
sádrokartonovou deskou a přebíleny malbou. .
Nabídka počítá s rozebíráním standardních zástěn za zÁchody!
Po předchozí domluvě nabízíme při demontáži nestandardních zástěn svoji pomoc před
samotnou demontáží stoupaček ve dnech přípravy.
Popřípadě pomoc při uvedení netypických stěn na WC do původního stavu za finanční účasti
majitele bytu.

Tyto související problémy navrhujeme řešit návštěvou byt.ů kterých se toto týká s předstihem za
naší účasti a přímou domluvou s majitelem bytu.

Úklid

V průběhu provádění díla budeme průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení
realizace díla provedeme celkový úklid staveniště.
Vybourané potrubí a stavební suť budeme průběžně likvidovat dle jejich podstaty na skládce odpadů,
popř. odvozem do sběrných surovin.

Práce zednické:

Všechny vybourané prostupy potrubí budou nazpět zazděny a vymalovány.

Úklid:

V průběhu prováděni díla budeme průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení
realizace díla provedeme celkový úklid staveniště.
Vybourané potrubí a stavební suť budeme průběžně likvidovat dle jejich podstaty na skládce odpadů,
popř. odvozem do sběrných surovin.

Nabízené term Iný doložené harmonogramem:

Montáž stoupačky ]. den.

7
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Navrhovaní' termín prací:

jaro 2023

4) Nabízené záruky:

Práce: 36 měsíců

Materiál: minimálně 2 roky nebo dle záruk'výřobeů

' . 4 ,
0

5) Specifikace rozsahu dodávek a prňí'na dík, prováděných vlastními kapacitami:

voda, zednické práce, úklid

6) Specifikace rozsahu dodávek a prací na díle, prováděných subdodavateli:

rozvod plynu

7) Požadavky na spolupůsobení poptávajícího při provádění díla:

zajištění spolupráce nájemníků a uživatelů nebytových prostor.
Bezplatný pronájem uzamykatelné místnosti pro skladování materiálu.
Přístup k energiím a jejich bezplatnou možnost používání.
Zajištění všech nutných klíčů pro možnost bezproblémového průběhu prací.

8) Návrh programu ověření kvality díla:

Voda: provedení tlakových zkoušek dle požadavku technologického postupu montáže a vypracování
protokolu o tlakové zkoušce,

Vedeni stavebního deníku a jeho pravidelné vedení pro možnost kontroly a zápi'su případných vad a
nedodělků ze strany objednatele.
Dodržování všeobecných podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

9) Seznam dokumentace a dokladů k přejímce:

revizní zpráva plynu
protokoly o tlakové zkoušce vody
předávací protokol díla
stavební denník

10) Příloha-technická část:

8
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Obchodní část:

l) Nabídková cena.
2) Nabízené platební podmínky.

l) Nabídková cena:
Cena za bytovou jednotku voda: 5700 Kč
Cena za bytovou jednotku plyn: 8000 KČ (včetně revizi, stoupačkových uzávěrů plynu)
Cena za bytovou jednotku de/montáže: 4000 Kč (demontáž zástěn, zadělání prostupu, zpětná instalace)
Stoupačkové uzávěry vody: 18000 Kč (5X3/4", 10x5/4" R910 Giacomini nebo Myjava ventil)

Cena celkem za bytovou jednotku: 17 700 Kč
Bytů : 40x 17 700 Kč - 708 000 Kč
Uzávěry stoupačkové : 23 000 Kč

Celkem: 731 000 bez DPH

2) Nabízené platební podmínky

Záloha60 %, Možnost splátkování zbylé částky dle domluvy.
16

9'"

V Neratovicích 8. ]. 2023
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Rozměry:
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1/2" 13 73,5 55 65
3/4: , , 18 74,5 """ " , 65 75
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Název: VENTIL UZAVĹRACĹ

Použití: armatura pro studenou i teplou vodu a jiná neagresivní média
PN 20

Popis výrobku: Popis materiálu:
1 tělo mosaz
2 tělo uzavlraciho vršku mosaz
3 osička mosaz
4 těsnicí kroužek NBR
5 mosazné sedlo mosaz
6 matka mosaz
7 těsněni fibr
8 těsnění P.T.F.E.
9 matice ucpávky mosaz
10 rukojeť' hliník ,
11 matka mosaz

Mosaz: CuZn40Pb2 Dovozce: STEFdO CZ ť.r.o.
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, MONTÁŽ : Montáž múZe provádět jen osoba odborně způsobúá.
Před montáž( zkontrolujte ventil, jeho funkci a kmpletnost. Ujistěte se , že nedošlo k poškozeni závitů
nebo jiné části ventišu. poškozený ventil, zejména jeho připojovací závity, nesmí být namontován do '
potrubí. Parametry instalace musí odpovídat údajům na ventilu (ON) a technickým ájajům uvedeným i
v tomto návodu. Potrubí nesmí být uvnitř znečištěné, dbéjte na to aby úlomky trubky , štěpiny atd., '
nevnikly do armatury, protože by se mohly usadit v sedle ventilu a znemožnit uzav¢ni ventilu. Montä

: ventilu je možná v libovolné poloze s ohledem na jeho snadné tuční ovládáni. vlastM montáž se .
provádí na potrubí nebo jeho šrwbeni, které must mít nepoškQzené odpovidajici závity. Ventil ;
montujte ve směru udávaném šipkou na těle ventilu a podle skutečného průtoku potubím. Při montáži

; nenavinujte na vnější závity nadbytečné množství těsnicího materiálu a našroubujte lehce rukou na 2
' - 3 závity a dotáhněte vhodným nářadím s hladkými čelistmi, aby nedošlo k poškozEní povrchu.

Dotaženi nesmí být násilné , pwžIvejte nářadí odpovfdajici veljko$ti závitu NepoužIvejte l
prodlužowcí přípravky pro utaženi.

' Ventil se musí instalovat tak, aby působent osových sil a ohybové nebo krouticl momenty potrubí bylý
co nejmenší a nemohlo dojit k deformaci těla ventilu. Po dokončeni montáže ventilu zkontrolujte jeho'

l funkci a těsnost, aby nedošlo k obecnému ohrožení v důsledku jeho případné netěšmsti.
.i Pt'o hadicové nástavce použijte hadice odpov(dajÍciho vnäřniho průměru, zajistěte hMici na nástavci :
" vhodnou hadicovou sponou tak, aby nemohlo dojít k uvloněni hadice při jejím použNáni, Vyvarujte se
.! nárazům během dopravy a montáže. '

j:| K utěsněni použijeme vždy teflonovou pásku nebo provázek, nikoliv koudel. :

l ili !:
·1 l:

i:

" ll! OBSLUHA : Venúl se uzavře otáčivým p&ybern rukojeti ve směru pohybu hodinových ručiček ( při pohledu shoŕái!
l na rukojeť ), otevře se opačným otáčením. Při provozu nesmí být ventil vystaven ňá¶azúm. :i
' Pokud se ventil pravidelně nepoužlvá, doporučuje se u rozvodů vody despoň jedno-i za 2 měslce :,

ventil přestavit v celém rozsahu ovládáni , aby se odstranily případné usazeniny. l'
u hadicových nástavců kontrolujte ptavidelně (týden po montáži, pak měsíčně ), zd3 není uvolněná i
hadice - vysunutá z nástavce, otáčí se na nástavci - pokud ano, doúačte hadici na konec nástavce a ,
dotáhněte sponu. pn používáni teplé kapaliny kontmlujte častěji, Pokud regulujete nBbo i uzavkáta '
výtok kapaliny z hadice, použijte hadici s provozním tlakem ®povIdajlckn rozvodu e·oužité kapaliny. ·
Nedoporučuje se dlouhodobě a bez řádného zajištěni ponechávat připojenou hadici pod tlakem - ,;
ventil používejte jako koncový uzávěr. 1·

l:
L ,
i'

ÚDRŽBA : U ventilu je možno opravit následujici netěsnosti : '
Netěsnost ucpávky ( vnější netěsnost - horního dílu a otočné osičky) je možno opra'rt dotažoMm l.ucpávkového šroubu. Pokud již ucpávkový šroub dosedá na tělo ( nelze už dále dotehovat ). je nutné jt

l vyměnit ucpávkové těsněnL Možno provést bez demontáže ventilu z potrubí, nutno lzavřít ventil a l
, odmontovat rukojeť. l"l Netěsnost uzávěru ( vnitřní netěsnost - sedlo a kuželka s těsněním ) lze odstränit výněnou pryžového
: těsnicího kroužku na kuželce, příp. očišgľ)im sedla ventilu; nutno demontovat hôrni jíl ( tělo )ventilu, :'

'l potrubí musí být bez tlaku kapaliny. Při opětovném sestaveni horního d(lu s ventilem použijte nový i'
Í
, tě$nĹcÍ kroužek u závitového spoje. I! i
l Jiné netěsnosti nebo případná poškozeni nelze opravovat, je nutno zajistit výměnu v2ntilu. !
I

·i

i NORMY, U tohoto výrobku byla provedena cedifkaee ve smyslu § 5 odstavec 2 nařízeni v|ády č. 163 /2002 šti,,
i CERTIFIKÁTY : o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněnľ pozdějších l
C změn a doplňků. Certifikát číslo B-30-00440-05 vydaný strojírenským zkušebním ústavem .'í; osvědčuje, že u výrobku zjisti! shodu jejich vlastnostI s aplikovatelnými požadavky nesledujÍcÍch :.

'l norem. !,
; ·

l ČSN EN 1213:2001 a zákon č. 258/2000 Sb. § 5.
l '"

, l ii !
q

l
!
l
l

F

i

, Doporučujeme po 6 měsících od montáže ventil v rozvodech překontrolovat! i
l

i 5steno0 :2/2 l
, . . .



% KATALOG(

výrobek : 1500, 1501, 4202 UZAVĹRAC
l
I
l

! Dovozce : STENO CZ s.r.o., Mikulovice 304
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L

Rp DN H M L
1/2" 15 73 54 65
3/4" 20 81 65 75

"'" r' 25 91 65 84
1 1/4" 32 101 88 94
1 1/2" 40 124 88 109

2" 50 130 88 140

Rp DM H M L
1/2"x3/4" 15 100 54 90
3/4"x1" 20 118 65 113
1'x1" 25 120 65 120
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, Art. 1501 -l , ' Ĺ J Ařt, 4202 I
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Art. 1501 i

' Rp DN H M L il1/2" 15 73 54 55 l
3/4" 20 80 65 75 i

""'" i' "2š "" Bô ' G5 "34 i
1 1/4" 32 100 88 35 l
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i80"C

10 bar i
voda (i pitriá dle vyhlášky čĺ$ío 252/2004 Sb.) a jiné :
neagresivní kapali"y _ /Ľ
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_.__ Art. 1500L
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PŘĹPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY :

Art. 1500

' , 1 1/4" 32 1'

., 1 1/2" 40 1.! 2" 50 1.
P

Art. 4202
! 1,2::4 :: ,

·1 3/4"x1" 20 1
j 1'x1" 25 1

'i

l MATERIÁL :
jQi
; TECHNICKÉ UDAJE :

q

.

' F

i

tělo, viko: mosaz
rukojeť': slitina
těsněni: NBR

Maximálni pmvoz.ni teplota:
Maximálni provozní tlak:
Provozní tekutiny:

f
Ú
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Proč kulové kohouty GIACOM1Nl?
Kulové kohouty GlACOMIN1 stojí na špičce kvality kovaných armatur. Počet reklamaci na 100 000 pr3daných
kulových kohoutů u nás nepřekračuje 0,02 %.
Díky výrobnímu procesu jsou kulové kohouty GIACOM1NI mnohem kvalitnější, než odlitky.Těloi úzeviraci koule
jsou kované. Kováni je investičně náročná technologie. Přináší zhutněni kovu a tím i dosažení větší pevnosti
kulového kohoutu.

Dalším významným prvkem kvality je profilované těsnění PTFE. l při velkých tlacích stači jen velmi malá styčná
plocha. Kulové kohouty GIACOMIN1 lze velmi snadno otevírat i zavírat malou silou. Od základních řed jsou
odvozeny varianty s různým provedením závitů.

m Určené do systémů rozvodů

neagresivních kapalin a plynů

Kulové kohouty splňujf
požadavky hygienické normy
pro pitnou vodu

OOdolnéteplotám

od -40 "C do 185 "C

Tlak až 42 bar do 3/4"
jé Tlak až 35 bar od 1"

m" Tlak až 26 bar od 2"

Plnoprůtokové řady R9xx mají
patentovanou .hranatou" kouli
DADO" s menši styčnou plochu

O Díky technologii kování jsou
kůlové kohouty G1ACOM1NI
mimořádně mechanicky odolné

, . · -: Profilované těsněni z PTFEt, e,é) zajišťuje snadnou ovladatelnost
'ws ipři vysokém tlaku

Základni řada R250
Základní řada R250 je určená pro rozvody pitné vody, neagrUvnich
kapalin a plynů (viz technický list). Koule je vyrobena koUnim a je
Bdutá:Takto vyrobená koule je mechanicky pevnějšía lenči než koule

soustružená.Řady R910, R950, R730G a R780C
Kulové kohouty GlACOMIN1 řady R910 a R950 jsou pImp"ůtokové.
k jejich charakteristickým vlastnostern patři speciální koule DADO".
Tato koule byla vyvinuta pro zvýšeni Zivotnosti a snížení ovládackh sil
nutných k přestaveni kohoutu. Prohlubně na povrchu kojle výrazně
snižuji styčnou plochu mezi kouli a tělem kulového kohoutu. Proto
nepřichází inkrustace a naplavené nečistoty do styku $ těsněním.

Kulové kohouty řady R950 a jejich modifikace jsou atestovány protopné
plyny dle ČSN EN331 MOP 5 a řady R73OG a R780G dle novelizace 2010 pro
teplotniodolnost 650 'C po dobu 30 minut.

Řady R850 a R851
Lisovací plnoprůtokové kulové kohouty je možné lisovat třemi profily
lisovacích kleštin typů V, SA a N. spoj je těsněn dvěma O - kroužky
z EPDM. Při použiti speciálních O-kroužků je kulový koho_it možno
použit až do 185 °C.

Záruka pravosti a garance Koule DADO"
Pro vaši jistotu, že se na kulový Zcela ojedinělá technologie n"? -.
kohout vztahují záruční podmínky ;" ',::, Khranaté" koule, používaná ve l )
G1ACOMINL je matice upevňující . , výrobě od roku 1999, omezila
odádacípáčku opatřena . ' velikost plochy uzavírací koule,
plombou s hologramem. "" která je ve styku $těsněnim.

' Ó A . 0
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: ·G'·
h "



GIAcomlnl
WATER E-MOTION
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Prohlášení o shodě 7NI/2022

Uvádějicó na trh: wavin czechia s.r,o.
$ídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 27560597
Vydává na vtastM mdpovědnost toto prohlášeni.

Údaj0 o výrobku:
Názév:

výmbce:

TľubkY Fiber baSalt pl\/$, fiber basalt cuma
pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody, ústředrň vytápěni,
tlakové rozvody vzduchu,
Vkevtstvé trubkys čedítovým vláknem pp·Rcr/pp.Rcr+BF/pp-RcT,
v průměrech 20- 250 mm, $5, S4, S3,2,

WAVIN Czechia s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem

' Způsiob posouzeni shody:
Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických poädavckh na výrobky v pfatnén '

. znění, $owhejkÍhó NaHzenídády 163/2002 Sb. v platném znění, Zákona Č258/2000 Sb. o ochraně
,, ,veřejného zdravf v platném znění a Vyhlášky Minkterstva ukavotnlcMU09/2Q05 Sb. o hygienickýchpožadavdä na výrobkypMÁzejí¢Í do přímého styku $ pitnou vodou a na Úpravu vodyv platném měnL

Pro vydáni Pmhtášenío shodě im podbďadem Certifikát Č,15 0724 V/AO/d ze dne 21.12. 2015, STO-AO 22·- ,
' 753/2015/d ze dne15.12.2015 a Protokol o certifikad t7935 01964/2021zé dne 2&12.2021.

t

;

Předpisy, použlté pH posouzenč 6hody:
ČSN EN 1$01$494, ČSN EN ISO 1S874-1, ČSN EN ISO 15874·2, ISO 1$874·2:2013/DAM 2, $KZ HR 3,28

, ·(2019/06)
.. .

Autodzovaná omba zúčastněná na posuzování shody:
obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci as,
Sídlo: tř.T,Bati 299, 764 21 Zlín - Louky.
Identifikace: IČO 4791 0381, ao L224

i

. Potwzujeme, že:
Trubky FIBER BASALT PLUS, FIBER BASALT čuma jsou shodné s technickou dokumentací. Vlastnosti výrob·ů
$plňUjÍzákladn(pož@davky NaHzenľdády i63/2002 Sb. v platném zněnia *obky jsou pro deklarovaná '
pouHtí, při dodrženMontážního předpisu Systém Ekopla$tľk, bezpečné. jsou přijata opatření k zabezpeče"i
shody všech výrobků uvádéwých na trh $ technkkou dokumentací 8 zákfadníml požadavky.

Toto proh|iášenío shodě nahrazuje Prohlášed o shodě 7/Vť/2020 dne 16.9.2021' ,,)

vkq d Labem 26.1.2022
r

d

,j-- repu%I
" Wavln

ýro f ředitel Czechia s.r.o, jednatel společno$ti a finančnfředlté

l



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACL a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 ZUn, Česká republika SI

Divize CSl - Centrum stavebního inženýtstvi

AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224
Rozhodnuti o autoňzaci" č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU
Č. 15 0724 V/AO/d

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví techničke po-
žadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízeni vlády č. 312/2005 Sb. a Nařlzenl vlády
215/2016 Sb. (NY 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

trubky s čedičovým vláknem typ PP.RCT/PP-RCT+BF/PPwRCT
(Hostaľen PP N112-1, Hostalen PP XN125-P), d 20 mm - d 250 mm,
S5,S4,$3,2
trubky s čedičovým vláknem typ PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, (Hostalen
PP N1124, Hostaten PP XN125-P) s EVOH bariérou, d 20 mm - d 63 mm
S 3,2; pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody a podlahového
a ústřednIho vytápěni
uváděného na tŕh společnosti
Wavin Czechia s. r. o.
Rudeč 848, 277 13 Kostdec nad Labem, Česká republika
DIČ: CZ27560597

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vmrku
a posoudila systém řízeni výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základnl požadavky nať zení
vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčeni č. STO - AO 224 - 753/2015/d.
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řfzeni výíoby odpovídá příslušné technické dokume"itaci
a zabězpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným
stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163
Certifikát byl vydán na základě Protokolu o certifikaci č. 79350196412021 ze dne 28. 12. Zl21,
který obsahuje závěry zjišťování a ověřováni, výsledky zkoušek a základni popis výrobku, neztytný
pro jeho identifikaä.
Tento certiňkát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technicých
předpisech nebo stavebním technickém osvědčeni, na které byl uveden odkaz, nebo vý'pbn[
podmínky v místě výroby či systém řízeni výroby výrazně nezrněňi; - .,,;:.:' i';" "ji .
Autorizovaná osoba č. 224 provádf nejméně jedenkrát za 12 my..dohfed i!ať'(adným fungov nim
systému řízeni výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejiď,? oušky- a ,pO :un!je, zda vlasttosti
výrobku odpovidaji stavebnlmu technickému osvědčeni podle s n"0venli§S'gtj, '."4 výše uvedei)ého
nařízeni vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí ned " kyi"je $?p(šNnžn Qušit nebo zNnit
tento certifikát. i;, . l ':',g

Vz n""l
Vydáno ve Uně: 21-12-2015 ---m-""
Změna d): 28-12-2021
(Nahrazuje certifikát č. 15 0724 V/AO/C ze dne 01-09-2021) představitel Autorizované osoby č. 224

l
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Certifikační orgán pro výrobky

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
tňda Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká epublika

akreditovaný podle nomy ČSN EN iso/1ec 17065:2013 českým insútutem pro ekreditaá, o.ps.

CERTIFIKÁT
Č. 22 0058 T

potvízuje, že výrobek

Trubky s čedičovým vláknem
typ PP.RCT/PP-RCT+BF/PP.RCT (Hostalen PP XN 1124, Hostalen PP XN 125P,
Borealis RA 7050), d 20 mm - d 250 mm, S5, S4, S3,2 pro tlakové rozvody vzdu-3hu

vyráběný Společnosti
Wavin Czechia s r. o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Česká mpublika
DIČ: CZ27560597
splňuje požadavky ná$ledUjíc[ch technických specifikaci:

TS4TC 06&/9We:2012 Tntbky a kompletačn/prvky 2 plastů a kovů pro tlakové rozvody vzduchu

Ceňifikačni orgán pro výrobky s kladným výsledkem aplikoval ceNfikačnl schéma CZ-ITC la, v 2020
a požadavky výše uvedených speáfikacf. "
Tento certifikát byl vydán na základě popisu výrobku, dokumentace a výskdku posouzeni uvedených
v Závěrečném pmtokolu č. 375200012/2022.

Podmínky pom oMNcátu a sQum[c[ informace:
1. väahuje 8é poům k výše uvedeným moddům výtobku.

, ,f
l

2. Nenaznač* z%ným způsobem provedeni dohledu nebo kontroly vy oby Cert' dcačnlm Qpgánem pro výrobky
3. Pavinnod dtžMle cefmtu je =bezpeal shodu všech výmbků daného mcdeSu s tjWn posouzeným pmtMnidvlm tohoto certSkáhi.
4. CoMkát ZůStM v pl8lnm pokud nedojde ke změnám výrobní technobOée, použitých norem nebo přklušných p/edpisů, avšak

nelc$ae do cSata platnosti.
5. Dhitel certHikátu k povinen infOrmovat ceMfkačni orgán o změnách surovin nebo yýrobnkh tedinobgH, kleté rnohou ovIivnlt

«asmosti cermovaného výrobku.

V 3020 %b l"',l ,jP ,, l

Platnostcertňikátu do: 16.02. 2025
Datum vydáni ceňifikátu: 17. 02. 2022 zástupce i'eäiteY divize čerti íkace

Matnost certlflkátu lze oVěM na: vvwvY.i'L"i".=
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