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sMLotryA o ľÁĺľĺuľĺovrľÉvĚcr

uzavřena podle ustanovení s 2201 a násl. zákonač,.8912012 Sb., občanskýzĺíkoníĘ
v platném znění

(d,źIe jen ,,smlouva")

1. Smluvní stľany:

1.1. Pľonajímatel BoN JOUR ILLUMINATION' s.ľ.o.

se sídlem: Fráni Šľámka18t2622,150 00 Pľaha 5
zastoupen: Mgľ. Evou Poláčkovou, jednatelkou

bankovní spojení:
č.účtu:
IČo: 25683853
DIČ: CZ25683853
zapsźnv obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka
60918
korespondenční adresa: Kladenská 37,252 61 Dobrovíz

(dále jen ,,pľonajímatel", na straně jedné)

a

1.2. Nájemce Městská částPľaha 5

náměstí 14. října 4' 150 22Praha5
RNDr. Danielern Mazurem, Ph.D., staľostou ľĺČpľaha s

se sídlem:
zastoupen:

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

00063631
c2o0063631

(dále jen jako ,,nójemce", na stľaně druhé)

(dále také společně jako ,rsmluvní strany")
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1.3. osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Zanájemcez
ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazvr,Ph.D., staľosta vĺČpľaha 5

ve věcech administľativně
technických: Bc. Jan Zeman, vedoucí odboru správy veřejného

pľostranství

'l,.3.2. Za pronajímatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Eva Poláčková,

ve věcech technický

2. Účel smlouvy

2.l. Tato smlouva se uzavíľá na zák|adě výsledkůvýběrového řizęní malého ľozsahu na

sluŽby vyhlašovano|l zapodmínek a v souladu se zásadami stanovenými v $ 6 a $ 27

zálkona č,.13412016 Sb., o zadźlvźníveřejných zakźaek, ve znění pozdějšíchpředpisů,

mimo rcžimtohoto zźkona s názvern rrVánočníosvětlení Městské částĺPľaha 5".
2.2. Touto smlouvou se pľonajímatelzavazuje k řádnému a včasnómu poskytnutí sluŽeb dle

této smlouvy a Přílohy č.1: Technická specifikace předmětu _ kalkulace MČPľaha 5.

2.3. Nájernce se zavazuje k převzetí řádně a včasposkýnutých služeb azaplacení sjednané

ceny za jejich pľovedení podle podmínek sjednaných v tétosmlouvě.
2.4. Podkladem pľo uzavření tétosmlouvy o nájmu movité věci je nabídka zhotovítele ze

dne 16. 11. 2018, kteľábyla nazźl<lađězadźwacihoŕízęnívybnína jako nejvýhodnější.

3. Předmět smlouvy

3.2.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Předmětem této smlouvy je pľonájem světelné vlĺnočnívyzdoby na dobu určitou
počínajednem 0l.12.2018 do 07. 01. 2019, včetně instalace takovévýzdoby na místa
určená nájemcem a její odstranění po skončenídoby nájmu (dále jen ,,předmět nájmď').
Pronajímatel pľonajímápředmět nájmu - světelnou vánočnívýzdobu v rozsahu
uvedeném v Příloze č.1, která obsahuje i specifikaci umístěníýzdoby.
Pronajímatel pľohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu specifikovaného
touto smlouvou a nejsou mu známy právníčifakticképřekźůky,kteľéby bľĺínily
v přenechání předmětu nájmu doužívźnínájemce.
Pľonajímatel se zavazuje přenechat předmět nájmu k dočasnémuuživźnínájemci, a

nájemce se zavaztlje zaplatít pronajímate|i za předmět nájmu včętně služeb s tím
spojených sjednanou cenu.

Pronajímatel na svénfülady zajišťujeběžnou údľŽbuarevizę předmětu nájmu.
Přesná technická speciťrkace předmětu nájmu dle předloženénabídky tvoří
Přílohu č.1 a je nedílnou součástíSmlouvy.
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4. Doba nájmu

4.l. Pronají matel přenechává předmět nájmu nájemci na dobu urč itou, a to od
0l. 12.2018 vč etně do 07. 0l.2019.

4.2. Instalace předmětu nájmu bude pronají matelem dokonč ena nejpozději 24 hodin před
datem předpokládané ho rozsví cení  vánoč ní  ýzdoby po domluvě s nájerncem a
souč asně s tí mto bude o té to skuteěnosti vyhotoven mezi smluvní mi stranami předávací
protokol. V předávací m protokolu budę zaznamęnź lntechnický stav předmětu nájmu.

4.3. Demontií Žpředmětunájmubudeprovedenapo skonč ení  dobynájmu, tj.po 07.01. 2019,
nejpozději do 16. ledna 2019.

5. Cena vč etně nájemné ho a platební  podmí nky

5.1. Smluvní  strany se dohodly, ž e dź tIe uvedená cenazapŤeđ mět nájmu dle č l. 3. té to smlouvy
je cenou smluvní  a je stanovena jako cena koneč ná a nejvýš e pří pustná.

Celková cena bez DPH
DPH (%)
Celková cena vč . DPH

1 998 620 Kč
419 7l0Kč ,
2 418 330 Kč

Slovy:jeden milion devět set devadesát osm tisí c š est set dvacet korun č eských bez DPH

5.2. Sjednaná cena, vč etně nájemné ho, servisní ch sluŽeb a spotřební ho materiálu je
stanovena nazź kIadě poloŽkových cen uvedených v Pří loze č . 1

5.3. Sjednaná cena je splatná na ztkladě vydané ho daňové ho dokladu pronají matelem
a bude uhlrazenav plné  výš i po instalaci předmětu nájmu. Splatnost faktury se sjednává
do č tmácti (1a) dnů  od pľ okazatelné ho doruč ení  faktury nájemci. Zadenplatby faktuľ y
se považ uje den odepsání  č ástky zuětl nájemce ve pľ ospěch ú č tu pronají matele.

6. Povĺ nnosti pľ onají matele

Pronaj í mat el se zav azuj e ;

ó.1.
6.2.

Přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl uŽivat k ujednané mu ú č elu.
Pľ ovádět nezbytné  opravy předmětu nájmu bez zbytećné ho odkladu, nejdé le do 24h od
zjiš tění  nutnosti í đ rž by nebo opravy. Zjiš tění m nutnosti űdrž by nebo opravy se ľ ozumí
zejmé na telefonické  oznámení  takové  potřeby ze stľ any nájemce osobě oprávněné

j ednat za pronají matele ve věcech technických.
Pronají matel neodpovidá za vady, o kterých v době uzavřęní  smlouvy stľ any
věděly a které  nebľ ání  už í váni předmětu nájmu.
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7. Pľ áva a povĺ nnosti nájemce

7.l. Nájemce je povinen po zjiš tění  vady předmětu nájmu tuto skuteč nost neprodleně
pronají mateli telefonicky, popří padě pí semné , ozné tmit. V pří padě zcizení  č i poš kození
předmětu nájmu třetí  osobou je nájemce povinen tuto skuteč nost pí semně oznámit
pronají matęli i Policii Č R.

7.2. Trvá_li oprava vzhledem k době nájmu bez uvedení  objektivní ch dů vodů  dobu
nepřiměřeně dlouhou (ví ce jak 24 hodin), nebo ztěŽuje-li oprava luž í vź ní  předmětu
nájmu nad mí ru obvyklou, má nájemce právo na slevu znájemné ho podle doby opľ avy
a její ho rozsahu. Po dohodě smluvní ch stľ an je moŽné  stanovenou dé lku doby pro
nezbytné  opravy pľ odlouž it.

7.3. Jedná-li se o takovou opravu' Že v době její ho pľ ovádění  není  mož né  předmět nájmu
vů bec už í vat, má nájemce pľ ávo, aby mu pronají matel doč asně poskytl kuž í vaní jinou
světelnou vánoč ní  výzdobu, ato do 24h.

7.4. Nájemce je povinen už ivat předmět nájmu k sjedňané mu ú č elu, pří padně ú č elu
obvyklé mu, a uhľ adit celkovou cenu dle té to smlouvy.

7.5. Nájemce je povinen oznámit pronají mate|i, ž e předmět nájmu má vadu, kterou je
povinen pľ onají matel odstranit ve lhů tě stanovené  v č l. 6 ođ st. 6.2. té to smlouvy.

8. Sankce

8.1. V pří padě, Že nájemce neuhľ adí  cenu ve lhů tě uvedené  v č l. 5. odst. 5.3. té to smlouvy,
zavanlje se zaplatit pronají mateli smluvní  pokufu ve ýš i 0,2 o/o denně z dluž né  č ástĘ
zakaž dý den pľ odlení , a to do deseti (10) dnů  poté , co k tomu bude pľ onají matelem
pí semně vyzvź n. Uhľ azení m smluvní  pokuty není  dotč eno právo pronají matele na
nií hradu š kody, kteľ á mu v té to souvislosti vznikla.
V pří padě, Že pľ onají matel nepľ ovede opľ avu nebo ú dľ ž bu do 24h od zjiš tění  nutnosti
í drž by nebo opľ avy, zavazuje se zaplatit nájemci smluvní  pokutu ve qýš i 1000'- Kč
(slovy:jeden tisí c korun č eských), zakaž dý jednotlivý pří pad a den prođ lení , a to do
deseti (10) dnů  poté , co k tomu bude nájemcem pí semně vyzvź n. Uhĺ azení m smluvní
pokuty není  dotč eno právo nájemce na náhľ adu š kody, která mu v té to souvislosti
vznikIa a právo tuto smlouvu vypovědět dle č l. 9. odst. 9.3. té to smlouvy.

8.2

9. Skonč ení  nájmu

9.l. Při skonč ení  nájmu si pronají matel převezme předmět nájmu v mí stě, kde byl
nainstalován a v takové m stavu, v jaké m byl v době, kdy byl nainstalován, s

přihlé dnutí m k obvyklé mu opotřebení  při řádné m už ivź ní . Pľ onají matęI se zavazuje, ž e
na svoje naklady zajistí  demontaŽ předmětu nájmu, a to nejpozději do doby uvedené
v ěl.4 odst. 4.3. té to smlouvy.

9.2. Nájem ujednaný na dobu urč itou mů ž e bý ukonč en đ ohodou smluvní ch stran.
9.3. V pří padě, ž e pronají matel nepľ ovede opľ avu nebo ú drž bu nejdé le do 48 hodin od

zjiš tění  nutnosti, má nájemce pľ ávo tuto smlouvu pí semně vypovědět, bez výpovědní
lhů ty. Výpověď nastane dnem doruěení  druhé  smluvní  straně. Za den doruč ení  se
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10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

považ uje té ž den,kdy pľ onají matel odmí tl zásilkupřevzí t. Nepodaří -li se zásilku doruč it
do rukou pronají matele, považ uję se za den doruč ení  pź ltý (5.) den ulož ení  zásilky u
pří sluš né ho provozovatele poš tovní ch sluŽeb, a to i kďyž  se o její m doruč ení
pronaj í matel nedozvěděl.

1'0. Záxé reč ná ustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o nájmu movité  věci má pronají matel povinnost mí t
uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností
pronají matele třetí m osobĺ í m, která je uzavÍ ena na minimální  výš i pojistné  č ástky
1.000.000,- Kč . Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu
způ sobenou jeho č innosti v souvislosti s plnění m té to smlouvy je Pří lohou č ,. 2 tć:to

smlouvy.
Pľ ávo uŽí vatpředmět nájmu zanikä uplynutí m doby, na kteľ ou bylo sjednáno.
Práva a povinnosti smlouvou výslovně neupravená sę ří dí  pří sluš nými ustanovení mi
zź ů <onač ,.89l20l2 Sb., obč anský zfüoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
Tuto smlouvu lze měnit č i doplnit pouze pí semně, přič emž  týo změny budou
č í slovany pořadovým č í slem, vč etně data vydání  a platnosti a budou odsouhlaseny
oběma smluvní mi stranami. o těchto změnách se obě smluvní  strany předem
dohodnou.
Tato smlouva je vyhotovena ve č tyřech (a) stejnopisech, z nichž  pronají matel
obdrž í  jedno (1) vyhotovení  a nájemce tři (3) vyhotovení .
Pokud oddělitelné  ustanovení  té to smlouvy je nebo se stane neplatným č i
nevynutitelným, nerná to vliv na platnost zbyvĄicich ustanovení  té to smlouvy. V
takové m pří padě se smluvní  strany té to smlouvy zavazují uzavří tk té to smlouvě dodatek
nahľ azují cí  oddělitęlné  ustanovení  té to smlouvy, kteľ é  je neplatné  č i nevynutitelné ,
platným a vynutitelným ustanovení m odpoví dají cí m hospodĺ í řské mu ú č elu takto
naLlr azov arlé ho ustanovení .
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní ch stľ an a ú č innosti dnem
zveřejnění  smlouvy v ľ egistru smluv podle zź kona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv,
ve znění  pozdějš í ch předpisů .
Smluvní  strany po přeč tení  té to smlouvy prohlaš ují , ž e souhlasí  s její m obsahem, ž e
tato smlouva byla sepsána na zĺ ĺ kladě jejich pravé  a svobodné  vů le, na dfüaz č ehoŽ
připojují  své  podpisy'
Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbýné  její
uveřejnění  v ľ egistru smluv podle zź kona č ,. 340120|5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňovĺ ání  těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do třiceti (30) dnů  odę dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
stľ anou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská
č ást Praha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ž e zveřejĺ ění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě
uveřejněné  v ľ egistru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l.
6 odst. 1 pí sm. c) nařizeni Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní
strany pľ ohlaš ují , Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽují  za obchodní  tajemství
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ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich vžitía uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv đalšíchpodmínek.

10.10. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zél<ona č.l3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žeby|y splněny podmínky pľo platnost
právního jednrĺníměstské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části
č,.2l|55412018 ze dne 21. 1 1. 2018.

l _ MÉsľsxÁťÁsrL PRAHA 5

)

Technická specifikace předmětu - kalkulace uČpraha s
Platný doklad o pojištěnípronajímatele na odpovědnost za škodu způsobenou
jeho činnostív souvislosti s plněním této smlouvy

Y P

Přílohy:
Příloha č.1:

Příloha č.2:

Y Praze ..

zanáj
RND
staro

zapronajimatele;
Mgr. Eva Poláčková
jednatelka BON JOUR
ILLUMINATION' s.ľ.o.
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Kalkulace 01 - ĺ tĺ c pnĺ HA 5
B0N J0UR lLLUÍ tllNATlON s.r.o.
Fráni Š ĺ ámka 18, Pĺ aha 5, 'l50 00
Teľ Í ax:.420 251564 600' GSM: +420731791 948; 603 244 391

sfl&dgeglgd.!ł  ruüł ľ aĺ oedosĺ ellgnt.ca

'ľ r,'lohą, ě 4

Nám' Ki h

Kód

SFNl2OW

Poplc

LED světelný řetěz- FLASH, 20m' tgple bĺ lá

eleKro + Í ixač nĺ  materiál

Světelná fontána

lĺ tonuz, demóntez' ploiina,

Lolĺ acg

2lisható sÍ omy

cELKovÁ cEt{A GELKEM BEz DPH
Gelkem DPH

Gelková cena r DPH

Poč otkusú '."jľ ľ ,ľ ,jlí "''J:lĺ iil(.ľ lliľ
60

ĺ
í
1

700 Kč

12 500 Kč

48 000 Kč

42 000 Kč

12 500 Kč

48 000 Kč

ô5 000 Kč65 000 Kč

PR0t{ÁJEt

35

202675Kč

167 500 Kč

Arbesovo nam

Kód

sFN'ĺ 20W

Popls

LED světelný řetěz _ Fl-ĄsH, 20m, teple bĺ lá

elektro + fxač ni materiál

JvlontáŽ, demontáŽ' p]oš !4ą, doprava

Lokece

2lisbaté  sÍ omy

cELKovÁ GENA cELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Gelková cona: DPH

Poěetkurů  Pľ onáirm:aiflbez 
Tlĺ Bľ ,T]liľ

40 700 Kč  28000 Kč

1 18 750 Kč  18 750 Kč
45 Kč

19 268 Kč
1t1 0í 8 Kč

91 750 Kc

Radnice eÍ anikova

Kód

rFN0309W

SFNO2OW

popls

LED světelné  kápnĺ ky - FLASH' 3x1m, teple bĺ lá' 174 diod

LED světelný řetěz _ FLASH' 20m, teple bilá' 120 dĺ od

Elektro + lixaönĺ  materiál

MontáŽ' demontáŹ, ploš ina, doprava

Lohacc

Řlmsy budovy

Kontury nad okny v 1. patře a
prapoÍ ce

Proná|rmza llJ bez Pĺ onájrm celkom
DPH (í  ľ o$ boz DPH (í  ĺ olĺ )

980 Kč  29400 Kč

680 Kč

6 000 KÖ

4 080 Kč

56 000 Kč

PRoilÁJEtl

6 000 Kč
56 000 Kt

20 051 KÖ

ĺ 'l5 53ĺ  Kö

Poč ot lusü

30

b

cELKovÁ GENA CELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Gelková cena g DPH

95 .ĺ 80 KĆ

Stromy před kostelem

Kód

SFNl2OW

popls

LED světelný řetěz - FLASH' 20m' teple bllá, 120 diod
Eleklro + ĺ ixač nĺ  materiál

MontáŽ, demontáŽ' doprava

Lokaco

6list' stromt] před kostelem

Pĺ onáJom zr tfJ bcz Ploná|m colkcm
DPH (ĺ  lolĺ ) bsz DPH (í  lot$

700 Kč  28 000 Kč
22ooKć 22o0Kć,

36 000 Kč  36 000 Kč

PRoilÁJEt

í 3 902 Kö

80 í 02 Kč

Poč et lĺ usů

40

1

1

cELKovÁ GENA GELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Celková cena s DPH

66 200 Kč



na pěš ĺ zóně u PortheimkStro

Kód

sŕ Ń120w
sFN120W

popis

LED světelný řetěz - FLASH. 20m, tąle bllá, 120 diod
LED světelný řetěz _ FLASH, 20m, teple bllá' 120 diod
Eleklro + fxaóni mateĺ iál

Montáż , demontáż ' ploŠ ina, dopnava

Lokace

10 list. stÍ omů  - v€lké

í  velký sÍ om v paĺ ku

Poč etlusů  "'Tľ 'ľ ,ľ ,fi
120 700

bez Pronátmcelkom
bez DPH (í  ĺ ok)

Kö 84 0oo Kč
60

I

1

700 Kč
12 500 Kö
99 000 Kč

PROilfuEil

42 000 Kö
12 500 Kč
99 000 Kč

cELKoVÁ GENA GELKEM BEz DPH
Cellĺ em DPH

celková cena s DPH

49 875 Kč

287 375Rč

237 500 Kč

Stromy v ulici vedle kostela sv, Václava

Kód

SFNl2OW
SFNl2OW

Popls

LED světelný řetěz - FLASH, 20m, teple bí lá, 'l20 diod
LED světelný řetěz - FLASH, 20m' teple bllá, 120 diod
Elektro + Í ixaÖnĺ  materiál

MontáŽ, demontáŽ, ploš ina, doprava

Lokacs

17 list' sť omŮ _ středni

4 list, Stromý _ velké

Poč et lusů

13ô

50

ĺ
1

Pĺ onájonzał lJber Pĺ onátmcolkem
DPH (ĺ  rct) bez DPH (í  ĺ ok)

700 Kt 95 200 Kč
700 Kč  35 000 Kč

12 50o Kö 12 50o Kč
252 000 Kč

PRoNÁJEil

252 000 Kč

cELKovÁ CENA CELKEM BEz DPl{
Celkem DPH

Gelková cona s DPH

82 887 Kt
477 587 Kč

394 700 Kč

Strom 14. řijna. kluziš tě

Kód

SFNl2OW

popls

LED světelný řetěz _ FLASH, 20m, teple bĺ ĺ á, 120 diod
Elektro +ĺ ixač ni materiä l

MontáE, demontáż , ploš ina, doprava

4list. Stĺ omy

cELKovÁ cEllA GELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Celková cena c DPH

Pĺ onáim za [tJ bcz Pĺ onálm mlkem
DPH (í  rcĘ bez DPH (ĺ  ĺ olĺ )

700 KÖ 42 000 Kč
12 500 Kč  12 500 Kč
85 000 Kč  85 000 Kč

PRONfuEM

29 295 Kö

168 795 Kč

Lolaco Poč ot kusů

60

1

1

139 500 Kć

Radnice nam. 14. ří jna

Kód Popis

ĺ FN0309W LĘQ svěle!1é  krápnlky _ FLASH, 3x1m, teple bllá, 174 dĺ od
SKF005W LED světelný.řetěz - FLASH, 5m' teple bí lá,60 diod
LEDSF8O LED padĺ jí cĺ snih, 80 cm

Elektro +ĺ ixač ní  materiál

MontáŽ, demontáŽ, ploŠ ina, doprava

Loł ace

Vodorovné  řimsy budovy

Nad vchodem

Pĺ onáJenz MJ bez Pĺ onápncolkem
DPH (ĺ  oĘ bez DPH (ĺ  Í ok)

980 Kč  17 640 Kč
455 Kč  1 820 Kö
430 Kč  2 580 Kč

8 600 Kö 8 600 Kö
52 000 Kč  52 000 l(č

PRol{ÁJEil

17 354 Kč

99 994 Kr

Poč et ł usů

18

4

6

1

I

oELKoVÁ oENA oELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Celková cena s DPH

82 640 Kć

světelných dekoruPro

Kód Popis

LED světelný dekor _ letí cĺ  hvězda
LED světelný dekor rozpnk
LED světelný dekor - slromek

LEO světelný dekoĺ  - vloćł a
LED svötelný dekor - vloćka

LED světelný dekor _ vloč ka
LED světelný dekor

SluŽby s el. Energií

z{jiŠ těnl administrativ)| pro MHMP (fotodokumentace)
Revizni zpráva stoŽä rŮ V0 podle poŽadavků  MHMP
MontáŽ, đ emontáŽ, ploś ina, dopĺ ava

Lokace

nám. Kinských + KB
Nádĺ aż ni + pěŠ i zona

NádraŽnl

nám'l4. řĺ jna

ul. K nám

Lidická + Matouš ova

Banandov

Poč et kusú

7

2t
I
I
6

I
5

I

I

1

ĺ

Pĺ onálm za MJ bez
DPH (í  rok)

2 500 Kč
2 500l(ö
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kr
4 200 Kö

25 450 Kč
43 000 Kč

'l52 000 Kč

Pronájem celtem
bez DPH (ĺ  ĺ ok)

17 500 Kč
52 500 Kč
20 000 Kö

22 500 Kč
15 000 Kr
20 000 Kč
12 500 KÖ

4 200 Kč
25 450 Kč
43 000 Kč
1 52 000 Kč

PRoilÁJEM
cELKovÁ GENA CELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Cellĺ ová cena s DPH

80777 Kě

465427 Kć

384 650 Kč



Y
Hlavnĺ  strom kostelem

Kód

9ŕ N120

LEDSTSO

popls

LED světelný řetěz - FLASH' 20m, ledově bilá, 120 diod

LED 3D ś plÖkä  na ś ľ om' 80 Gm, ledově bĺ lá

Světelné  š iš ky _ 60 cm

LED Padajici snĺ h _ 80cm' 96 diod

Set 2 3D koule (1x 120 cm, 1x 100 cm)

Elektro + í ixač ní  materiál

ZasněŽeni stromu

MontáŽ, demontä ž , ploš ina, doprava

Stĺ om

Śpič ka stĺ omu

Sbom

Strom

U stí omu

cELKovÁ GENA CELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Celková cena s DPH

Pronátm za llJ bez PÍ onáJgm collom
DPH (ĺ  tok) bozDPH (í  Í ot)

700 Kö 14000 Kč
1 800 Kč  .l 

800 Kč
2 100 Kt 21 000 Kč
420Kě 4 2oo Kč

9 ooo Kč  9 0oo Kč
3 200 Kö 3 200 Kč

49 000 KÖ 49 000 Kč
í 6 900 Kč  16 9oo Kč

PROI{AJET

25 011 Kč

í 44 ĺ 11 Kč

Lokace Poč et kusů

20

I

10

10

1

ĺ
1

1

'l'l9100 Kč

ohradka. anděl

Kód Popls Lokace

U kostela u stĺ omu

cELKovÁ CENA oELKEM BEz DPH
Celkem DPH

Cellĺ ová cena c DPH

PronáJemzoilJbez Pľ onálmceltem
DPH(ĺ  rot) berDPH(l ĺ ok)

25 000 Kč  25 000 Kč
44 ooo Kč  44 00o Kč
35 000 Kö 35 000 Kč
3 600 Kö 3 60q Kč

16 500 KÖ 16 500 Kč

PRoilÁJEil

26 0ô1 Kö

ĺ 50 16ĺ  Kč

Poč et kusů

0hrä dka kolem slromu

Anděl - 3-5 m

3D světeł ná dekorace

Eleklro + lixač ni mateľ iál

MontáŽ, demontáŽ, doprava

'l24'l00 Kć

Til|eho nám

Kód

EFDOl

sFN120
EFDO6

Popis

LED světelný motiv _ vloč ka, 
'edově 

bl|á

Elektro +fixalnl mateńál

LED své telný řetěz _ FLASH, 20m' ledově bĺ lá, 120 diod

LED světelný motiv _ hvězda, |edově bilá, pr' 50 cm
Elektro + lixač nl mateÍ iä |

SluŽby s el. Energii

MontáŽ, demontáż , ploš ina, doprava

Lokacs

Sloupy VO
Sloupy VO
Strom

Stĺ om

Stĺ om

cELKovÁ GENA cELKElil Bu DPH
Celkem DPH

Colková cena r DPH

Poč et lusú PronáNm za ttlJ bcz
DPH (ĺ  

'oI)1 800 Kč
850 Kč
700 Kč

1 000 Kö

1 500 Kč
3 500 Kt

25 ooo Kč

PRot'lfuEM

Pĺ onálm celkem
bez DPH (ĺ  rut)

18 000 Kč
8 500 Kč
7 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč

3 500 Kč
25 000 Kč

10

10
't0

1

1

1

1

13 545 Kč

78 045 Kč

64 500 Kč

Trnkovo nam

Kód Popis

ś FŇ120 LEđ svôtelný řetěz _ FLASH, 20m. leoove ńlĺ á, 120 diod

EFD06 LED své telný motiv _ hvězda, ledově bí lá' pr. 50 cĺ n

Eloktro + í ixač nl materiä l

SluŽby s el. Energiĺ

Montä Ž, demontáŽ, ploŠ ina' doprava

Lokace

Strom

Strom

Strom

CELKOVA CENA CELKEiJI BEZ DPH

Celkem DPH

Celková cena s DPH

Pronátm za [lJ bez Pľ onálm cellĺ em
DPH (1 ĺ ok) - bcz DPH (ĺ  ľ ok)

700 KÖ 7 000 Kö
'ĺ  000 Kč  1 000 Kč
1 500 Kö 1 500 Kč
1 500 Kč  1 500 Kč

20 000 Kč  20 000 Kč

PR0NAJEtł

6 510 Kč

37 510 Kč

Poč et kugů

10

1

1

'|

1

3'l 000 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH
4'l9 710 Kč

2 418 330 Kö

DPH

cona s DPH

CELKOVY SOUCET

1 998 620 Kč



Y lDv,l t v /,
l pl'ĺohue, L

Allianz@
lnsurance Certificate
Potvrzení o uzavření pojistné smlourry
POLlcY NUMBER | Čĺslopojistné smlouvy: 505 679 565

lltlSURER I Poiístitel

iú1ąľl!:ffiŕí,}'I;"łľŕ:]!tĺT1io,o,,,ooooľ/řínío@allianz,cz;www 'allianz'cz r''.

|NSURED I Poilštěný

NAME IJméno: BonJoUľ lllumination' s.ŕ'o.

IDENTlf|cATloN Nultłsĺn 1 nČ1lČo:zseamsl

Allianz pojĺšťovna,a,s. timto potvrzuje, že dne 'l3, 9,201? byla uzavřena tato pojistná smlouva.
Aĺlianz pojĺšťovna,a,s. confirms that at l3.9' 2017 was signed up following insurance contract,

Arts of Coverage/Dľuhy pojištění:

Ceneral third part liabilíty / Pojištění odpovědnosti
lnsurance lndemniý Lĺmit/ Limiľ pojistného plněnÍ; 50 000 000 cZK
Insurance of Movable ltems / Pojištěnímoviých věcĺ:
Sum insured / Po1istná částka:5 380 000 cZK
lnsurance of Buildings / Pojištění budov:

Sum ĺnsured / Pojistná částka: 9 500 000 cZK

Pĺaces oí insurance of buildings and / or movable items / Mĺsto pojištěných nemovitostía / nebo mwitých věcĺ

lnception of the lnsurance / Počátek pojištění; 14.9'2017
lnsurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.
Pojištěnĺje sjednáno na dobu neurčĺľoua k dnešnímudnije v platnosti,

This lnsuľance Certiíicate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage whĺch is set by the insurance contract.
Rozsah pojištěníjeupraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzenĺ nemění anĺnenahrazu]e.
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ln Prague / v Waze,2. 8, 2018
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