
RÁMCOVÁ DOHODA

O DÍLO „VÝROBA STOMATOLOGICKÝCH NÁHRAD - VYŠKOV“

čj. MO 272421/2018-684803

i.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:

60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1, pobočka Brno
26030881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Se sídlem na adrese: Vojenské zařízení 684803
Víta Nejedlého 3
682 01 Vyškov

Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
fax:
e-mail:
datová schránka: IDhjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 684803
Víta Nejedlého 3, 682 01 Vyškov

(dále jen „objednatel")
a

Petra Majetičová
Registrace: čj. JMK 31599/2004 OZ-Reg 208/04
Se sídlem: Masarykovo nám. 63/27. 682 01 Vyškov

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Petra Majetičová
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: Petra Majetičová
Telefonické a faxové spojení:

telefon:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Masarykovo nám. 63/27, 682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel").



Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst.2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto

rámcovou dohodu o dílo „Výroba stomatologických náhrad - Vyškov"
(dále jen „smlouva").

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení léčebně preventivní péče pro pacienty registrované na 
zubním oddělení Úseku primární péče Vyškov (dále jen „ÚPP") v oblasti stomatologických 
náhrad.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy j e:
a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad vyrobit stomatologické náhrady 
(dále jen „dílo") podle otisků chrupu (dále jen „věc") osobně převzatých na ÚPP Vyškov 
- zubní oddělení (Víta Nejedlého 3, 682 01 Vyškov) v souladu s objednávkou zhotovení 
výrobku stomatologické laboratoře a osobní předání hotové náhrady na zubní oddělení 
ÚPP Vyškov.

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.2 Přesná specifikace položek díla je uvedena v příloze č.l a 2 této smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně, specifikované v čl.III.smlouvy a to ve výši:

120.000,-Kč včetně DPH
(slovy:stodvacettisíc korun českých)

4.2 Celková cena díla bez DPH činí 104.348.-Kč, sazba DPH 15 % činí 15.652,- Kč. (DPH je 
stanovováno ve výši podle platné právní úpravy). Celková cena může být i nižší bez 
závazku ji naplnit.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č.l a 2. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady spojené s plněním této smlouvy.

4.4 Smluvní strany se dohodly na nákladovém způsobu tvorby ceny dílčího plnění zhotovení 
díla za použití schválených cen výrobků. V ceně dílčího plnění jsou zahrnuty veškeré 
výdaje na straně zhotovitele spojené se zhotovením díla.

4.5 Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu cen dílčího plnění díla je platný po celou 
dobu platnosti a účinnosti smlouvy.



V. Čas a místo plnění

5.1 Zhotovíte! zahájí zhotovení díla prvním dnem. který následuje po dni podpisu smlouvy
dílčím plněním. Dílčí plnění zahájí přednostně do 2 pracovních dní od telefonického
objednání. Dílčí plnění ukončí podle termínu objednávek, zpravidla do 14
pracovních dní od převzetí díla k zhotovení.

5.2 Zhotovitel je povinen zhotovovat dílo dílčím plněním nejpozději do 31.10.2019.

Zhotovování díla je ukončeno zhotovením všech objednaných dílčích plnění řádně, včas
a bez vad podle objednávek, na základě „Protokolu o předání k provedení / po provedení
dílčího plnění" (dále jen „předávací protokol").

5.3 V případě nedodržení termínu dílčího plnění uvedeného v objednávce zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu podle článku 10.1 smlouvy.

5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet začátek
zhotovení dílčího plnění, je zástupce objednatele oprávněn jej posunout na pozdější dobu;
posouvá se tak i termín ukončení zhotovení dílčího plnění díla.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele příjem dílčích plně ve
dnech pondělí až pátek oď 07:00 hod. do 14:00 hod. Číslo telefonu:

5.6 Místem plnění díla je provozovna zhotovitele: Masarykovo nám. 63/27, 682 01 Vyškov

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Objednatel pověřil jako své dání věci k provedení díla a následně
k převzetí vyrobeného díla : (dále jen přejímající").

6.2 O předání věci k provedení náhrady bude sepsána objednávka zhotovení výrobku
stomatologické laboratoře.

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzaté věci
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až
do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění díla.

6.4 Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 7.00 hod do
14.30 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině
předání díla s přejímajícím.

6.5 Proj la lze s kontaktní osobou, kterou
je pi.

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním
orgánem zhotovitele se znalosti českého jazyka, která bude schopna řešit případné
nedostatky zjištěné při přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě
přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.

6.7 Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady.
6.8 Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě.

O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí
podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.



VIL Platební a fakturační podmínky

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 
posledního dílčího plnění uplynulého měsíce do 5 pracovních dnů v měsíci doporučeně 
odešle objednateli v jediném vyhotovení daňový doklad (dále jen ,,faktura“). Zálohové 
platby nebudou poskytovány.

7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím;
c) cena za zhotovení díla musí být rozepsána zvlášť po položkách kódů náhrad

7.3 K faktuře musí být připojen:
a) originál přejímacího dokladu;

7.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu:
Vojenské zařízení 684803 
Víta Nejedlého 3 
682 01 Vyškov

7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v měsíci prosinci a lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.

7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení 
nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli 
do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

Vílí. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla. je po celou dobu plnění 
předmětu díla objednatel. Nabyí-li zhotovitel zpracováním věci, kterou dodal objednatel 
k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu 
za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.

8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

8.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 
zhotovitel.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.



9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 
měsíců po obdržení díla. Záruční doba neběží po dobu. po kterou objednatel nemůže 
užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo 
trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
9.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 10 dnů ode dne obdržení oprávněné 

reklamace.
9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu 
uvedeném v odst. 5.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den 
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím 
není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem 
prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

10.2 V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy dle odst. 12.1 písm. c). d) 
nebo e) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč, 
a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

10.3 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý 
započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen 
čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení 
s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

10.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 

zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.



XI. Zvláštní ujednání

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními OZ.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

11.4 Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument 
nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, 
autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb.. o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel 
podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku
i k jeho části(částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez 
omezení územního nebo množstevního k výkonu právaje užít rozmnožováním, 
sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, 
úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této 
smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá 
ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu 
podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel 
zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění 
v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto 
ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je 
již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace,
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály 
v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním 
závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté 
informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.8 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely 
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti
a dobu stanovenou pro archivaci.

11.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.10 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.



11.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e- 
mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11.12 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak,
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu podle bodu 7.4 této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

11.13 Prodávající souhlasí podle zákona č.340/2015 Sb s uveřejněním rámcové dohody ze 
strany Ministerstva obrany, která splňuje podmínky pro uveřejnění, v „Registru smluv".

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy o více než 10 

dní;
b) nedodržení sjednané záruky, jakosti nebo druhu díla;
c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 7 listech (14 stran), z nichž každý má platnost 
originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu objednatele.

13.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením



platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného nebo neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv (podle zákona č.340/2015 Sb).

13.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) příloha č. 1 - Specifikace díla, 1 list;

b) příloha č. 2 - Ceník zubní laboratoře, 5 listů

Ve Vyškově dne 30.11.2019 Ve Vyškově dne e29. M.

m



Příloha číslo: 1 Specifikace díla Počet listů: 1

P.č. Název náhrady Měrná
jednotka (MJ) Počet MJ

Cena za MJ 
bez DPH % DPH

1 81042 inlav kořenová 1 kanálek nepřímá, Šitá ks 1 490 00 0
2 81102 Korunka plástová celokovová prep schůdková ks 1 610 00 0
3 31112 Koainsa plástová z plastu přec schůdková ks 1 360 00 0
4 81114 Korunka plástová kompozitní prep schůdková ks 1 760 00 0
5 81115 Korunka plášťová keramická prso schůdková-IPS e max 

(celopresovaná;

ks 1
2 100 00

0

6 81115-Z Korunka plášťová keramická prep schůdková íCadCam- 
zirkonj

ks 1
2 500 00

0

81122 Koruno fa set ova-plast preo schůdková ks 1 320 00 0
8 81124 Korunka fasetová-kompozitni prep schůdková ks 1 1 100 00 0
9 81132-D Korunka fasetovaná metalokeramika - celý povrch - 

design
ks 1

1 700 00
0

10
81132M Korunka fasetovaná metalokeramika - faseta

ks 1
1 560 00

0

11 81203 Korunka plášťová keramická prep schůdková-IPS e max 
(celopresovana

KS 1
2 100 00

0

12 81205 Korunka plástová keramická prep schůdková (CadCam- 
zirkom)

1
2 500 00

0

13 81231 Korunka fasetovaná metalokeramika - celý povrch ks 1 1 630 00 0
14 81231/1 Korunka fasetovaná metaiokeramika - faseta ks 1 1 560 00 0
15 81312-D Člen můstku fasetcvaný metalokeramika-celý povrch 

faseta - design
ks 1

1 220 00
0

16 81401 Attachment zásuvný spoj - patrice iVario-Kugel-Snap- 
Bredent!

ks 1
1 000 00

0

17 82001 Částečně snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními 
prvky do 6 zubů

ks 1
1 350 00

0

Celková cena 23 360 00



XII 36 {implantát ahutrocm - výhčr - obiťtlnáni - úprava I51J.00 Kč

Fixní mustkv. pilířové konstrukce musiku
S120 Korunka plášťová ceiokovovl prep. do ztracena 660.60 Kč

XI202 Korunka plášťová čcloknvóvá. prep. schůdková 665,00 Kč

X1203 Korunka plášťová keramička, prep schůdková - IPS c.ntav (celopresovanat 2 100,00 K£
XI204 Korunka plášťová keramička, prep schůdková - I i1'' c.max (dovršiv ovanu 2 400,00 Kč

X1205 korunka plášťová keramická, prep schůdková ((. adťam-ztrkon i 2 500,00 Kč
81211 korunka lasetovaná - ptasl. prep. do matena XI0.00 Kč

81212 Korunka ťaseiovanó - pia^t. prep schůdková 820,00 Kč

81221 Korunka fksetovaná-kompoz. prep, do ztracena i iwo.no ke
korunka fasetovaná * kompot prep schůdková I 100.00 Kč

81231 Korunka lasetovaná metalokeramika- celý povrch 1 630.00 Kč

81231-0 korunka Tunelovaná metalokeramika -cclv povrch- ll’S design • barevná náročné prače 1 700.00 Kč

81231 1 Korunka fasetovaná meialokeramika-ťaseta 1 560.00 Kč
8123 M-D Korunka lasetovaná metalokeramika - lascta - IPX design barevná národně prače 1 630,00 KC

81242 [nlav sako pilif můstku 520.00 Kč

XI261 1 eleskopieká korunka celokovova 1 700.00 Kč

81263-S teleskopická korunka rá.sennana foioknmnožitni piust iSoliflcM. včetoů KOP 2 350.00 Kč
81273-X Kónusová korunka lasetovaná tótokomporitni plast isolideM, včemč i OP 2 350.00 Kč

Spojení hlířovvch konstrukci

81301 C len musiku eelokovovy 520.00 Kč

81302 Clen musiku faseto van v - plast 640.no Kč

81303 Clen můstku tapetovaný - kompozit 910.00 Kč
81300 Čten musiku keramicky - IPS c.max tcelopresovaná) 2 ! 1)0.00 Kc
81310 Clen musiku keramtekv - IPX e.iáav (dovrúvovaná) 2 400.00 Kč

C len mastku keramický! CádCam-ztrkon i 2 500,00 Kč
Člen musiku ťasetovanv metalokeramika - cely povrch, tasena 1 200.00 Kč

81312-D C len musiku fosetovuny memíokeramiba - celv povrch, faseta - IPX design I 220.00 Kč
81312.1 C len musiku faset o vany metalokeramika - faseta 1 170,00 Kč

81312/t-Ď Člen můstku lásetcnany metalokeramika - faseta - IPX design I 200.00 Kč

Attachmenty

81401 Atiuchmcni zésuvnv >poi - patrice i Vario-Kugd-Snap - Hredcnf) 1 000.00 Kč
81411 Atlachment zasuvnv spoj - matrice I Vario-Kugel-Xnap - Bratem t 000,00 Kč

Adhesivní náhradv
81501 Adhesivní můstek jeden mezi člen plast 1 000,00 Kč
81511 Adhesivní musiek jeden mezi člen kompozitní plas! I 350,00 KČ

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad
81601 Provizorní ochranná korunka 320.00 Kč

KI601-K Provizorní ochranou korunka kompo/itm plast - Radica 430.00 Kč
81611 PáOvizonti ochramrv můstek i plastu do 6-u zuhu 800.00 Kč

8161t-K Provizorní íichrannv můstek / kompozitního plastu do > /ubú daBi ěien 100,-Kč • Radí ca 1 050.00 Kč

81612 Provizorní ochranný můstek z půť*u 7 a více zubů 1 000.(8) Kč
81612-k Provt/omr ochrannv můstek i kompozitního plasfu " zubu daiíi Clen ItXi.-Kč - Radica 1 550.181 Kč

X1621 (Jprava tlxrii náhradv s otiskem, nova faseta (C B > 310.00 Kč
81621-k t >pra\ a fixní náhradv s otiskem, nová faseta (kompozit i 410.00 Kč

8162!-KE Oprava fixní náhradv < otiskem, nová láseta keramika 630.00 Kč

81631 Oprava fixní iitihrudv )> otiskem - spájeni 400.00 Kč

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu
82001 Částečná snimatelna náhrada s icdnoduchvmi retenčními prvky do P /tíhu 1 350,(8) Kč

82002 Částečná snimatelna nahrada s jednoduchými retenčními prvky 7 a více zubu 1 700,181 Kč
820! i D ČásteCná snimaielná nahrada v lín mi kotevními prvkv do 6 zubu doliti - vč lite vyauže 2 420481 Kč

8201 l/H Částečná snimatelna náhrada s luvmt kotevními prvkv do 6 «ihu homi -' č lite výztuže 2 420.(81 Kč

82014/D Částečná snimaielná náhrada s liivmi kotevními prvky 7 a více zubů dolní - ve. lité vyziuře 2 600.(8) Kč

82014 H Částečná snimatelna náhrada s liivmi kotevními prvkv 7 ,i v ice /uhú horní - vč lile- výztuže 2 600.00 Kč

8202! Částečná snimaielná náhradu dolní s litou vtahih/ačni spoinvaei deskou ' a v íce zuhu 2 X50.Í8I Kč



82022 Částečná snimaielná náhrada horní s lilou patrovou deskou ' a více zubu 3 050,00 Kč

82031 Částečná imediátni náhrada - ao 4 zubu 980.00 Kč
82032 Částečná imcdiálnr náhrada - do y zubu 1 300.00 Kč
82033 Částečná imediátm náhrada *10 a více zubů 1 900,00 Kč

Částečné snimatelné náhradv defektu chrupu (skelety)
82104

____________________________ _____________________ i-------------------- =--- --------------------
Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvkv 3 150,00 Kč

8210? Horní skeletová náhrada 3 a vlec kotevních prvku 3 4(K),00 Kč
82106 Homi skeletová náhrada nesponové kotevní prvky 3 250,00 Kč
82114 Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvkv 3 150.00 Kč
8211? Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvku i 400,00 Kč
82116 Dolní skeletová náhrada nespohove kotevní prvky 3 250.00 Kč
8215! Litá dlaho fixní - do 6 z.ubu t 620,00 Kc
82152 Litá dlaha fixní - ? a více zubu i 900.00 Kč

Celkové snímatelné náhrad)
82201 Celková náhrada homi 2 235.00 Kč
82203 Celková náhrada honu s litou patrovou deskou 3 050.00 Kč
82204 Celková náhrada homi hybridní ■* cena auaehmcntu ev. litá vyztuž 2 1X0.00 Kč
82205 Celková nahradit homi imediálni 2 .300.00 Kč

82211 Celková náhrada dolít: 2 235.00 Kč
82212 Celková nahrada dolní s litou bázi 3 050.00 Kč
82213 Celková náhrada dolní hybridní - cena auachmcmu *- ev, litá vy zuj A 2 1 *0,00 Kč
82214 Celková náhrada dolní imediálni 2 .300.00 Kč

Opravy snímacích náhrad, rebaze
82.30! (Iprava zubu vypadlého z náhradv 220.00 Kč
82311 Oprava na modelu prasklá zlomena náhrada 320.00 Kč
82320 Oprava drátěného retenčního prvku náhrady další prvek 150.-Kč 190.00 Kč
X2331 Oprava rozšíření baze náhrady do 4 zubu 630,00 Kč
823.32 Oprava rozšířeni ba/e náhrady 5 a více zubu 770,00 Kč
8234 1 Oprava skeletově náhrady laserové svařováni 820,00 Kč
82352 Rebaze částečné smmatelne náhrady s otiskem 1 U40.00 Kc
82354 Rebaze celkové nahradv sotiskem lunkem rámováni 1 200.00 Kc

Výroba tepelně tvarovatelných fólií a dlah (fa, Erkoťlex) - síla dle výběru__ £__ ;____
84901 Folie k bčleni - zhotoveni (Krkoflev blcaeh) 3OQ.0O Kč
84902 Nákusná dlaha (hru v ismus i mčkka - zhotoveni j Erkoťlcx Shore A82] 300,00 Kč
84903 Nákusná dlaha (bntxtsmus) můkka - zhotoveni (Krkoílč\95 Shore VV5 330.00 Kč
84904 Nákusná dlaha íbmxismsis l míkkořtvrdá - zhotovení [t-irkblocj 418)481 Kč
84905 Nákusná dlaha (hruxtsmus) tvrdá - zhotoveni [Erkodur| 400,00 Kč

Výroba chráničů zubu PLAY-SAFE - transparentní fólie
85000 Playsafe Light. 2 vrstvy 2x2 mm pro malt) kontaktní sporty. presence pro ml. Sportovce 850.181 Kč

85001 Plavsati Medium: 2 vrstvy l\2 mm K4 mm pro včtíimi kolektivních sportu 880.00 Kč

85002
Plav safe I.ight Prn: 3 vrstvy / 2x2 mm - 1x0,8 mm pro neitéřši sporty s vysokým rizikem, však 
při nedostatku místa v ústech (rtapf. dčti)

1 130,00 Kč

85(813 Plav safe Elea vy pro: 3 vrstvy l\2 mm - 1v0,8 + l\4 mm pro nejičřši spony s vysokym 
n/tkem

1 170.00 Kč

Příplatek za barevné fólie
Příplatek jednobarevná 70.0(í Kč

Freestyíc černá 170.00 Kč
Kombinace dvou barev 240.00 Kč
Kombinace Iři barev 340,00 Kč
Kombinace čtyř barc\ 430.00 Kč

Slitinv kovů
6(8460 /Jaui(Aun\-l-. 13 kov) 1 0OO.(X3 Kč.

60060 VI. ZlaU>(Aunx-L. B kov) v lastni kov
60060-P Pájka zlitu>( AurLvL B kov ) vlastni kov 750.00 Kč



60065 Kuldan .15.00 Kí

60081 Remansiim 2000 (bal. lOOOg) 20.00 Ke

60151 \PG 70,00 Kí

6244X Argenpal IV A 160.00 K£

62515 Aurosa 570,00 Kí

62515 \1 Aurosit vlastni kov

62914 VK irobond C 20,00 Kí

4 AU 12.00 Kí

60066 Sallborttl Bio 1 390.00 Ke

63063 Colaásř CC 20.00 Ke

ZUM

Cena slitiny je závislé na cené dodavatele a může se dle cen dodavatele měnit.

F.FBOIO Fólie na bélici šablonu 60,00 Kí

F.F8215 Folie na v vmbu nakusnvch tiiah Frkoflex li. !.5mm 75.00 Kč

FF8220 Fcilie na v vrobu nákusnvch dlah I- rkotlex ti 2mrn 90.00 Kí

I-K8230 Fólie na vvmbn nakusnvch dlah hrkoflex tl. tam 105.00 Kí

F18240 Fólie na v vrobu nákusnvch dlah P.rkoflex t! 4mm 120,00 Kí

EF9515 Fólie na ' vrtbu nákusnvsh dlah F.rkoIkxO? ti. 1.5mm 80.00 Kč

EF9525 Fólie na wrobu nakusnvch dlah Frko11ex95 tl 2.5mm 300,00 Kí

149540 Fólie na wrobu nakusnvch dlah P.rkoflex95 tl 4mm 130.00 Kí

El od 18 1 ólie na výrobu nakusnvch dlah F.rkolcK; tl. í.Smm 105,00 Kí

El ,0030 Fólie na wrobu nákttsnvch dlaň Frkoloc ti 3mm 120,00 Kí

ED0010 Fólie na wrobu nakusnvch dlah P.rkodur ti. 1 .Omm 80,00 Kč

E130015 Fólie na vvrobu nákusnvch dlah Erkoduí ň 1 .írrsm 90.00 Kí

ED0020 Fólie na wrobu nakusnvch dlah Frkotiur ti 2,Omm 110.00 Kí

Kovové pouzdro matrice V KS Bretísau 650,00 Kí

Matrice zásuvnvch spojů V KS Bredem 190.00 Kí

XI4(ks Zasuv m spoj Bredent pro jednostranné zkrácený zubní oblouk tSteckriegie Snap f i 2 150.00 Kí

Cena ZUM je závislá na cené dodavatele a muže se dle cen dodavatele měnit

Prípiatk)
Příplatek airautnancka. /hotoveni korunky do siamuci' SN. mluve piw korunku 100.00 Kí

PMpttuek dčlena inlav 140,00 Kí

Příplatek pnibí/n.i spona 160,00 Kv

Vvména matrice zásuvných spojů focena mamce dle typu) 110.00 Kí

Korunku metaSokcramika - margín keramicky krček keramická girupva - příplatek 150,00 Ke

Frézovací model 130.00 Kč

Fixační model 130,00 Kí

Výztuha mřížkou-, přen. můstek 250.00 Kí

Průhledné patro 250.00 Kč
poplatek Salina - ostatní

Poplatek za \\ mánu /Suta náklady

Poštovné Jit sazby pošta

Dublovaní A silikon 500,00 Kí

CAD,'CAM ktmamkec z nj/meh materiálů ví. Bio HPP djé sazby

Používané materiály fixní protetika kazetováni
Metalokeramíka:

Ivoclar -IPS - F lassie u
In Line

Mctalokeramika. Ivoclftr * IPs - Design

Celokeramika. t ma\ t cram

kompozitní plast Solidcx. Rudica
Basi spola Dentai C-R

Vypracova



Ve Vyškově dne 30. 11. 2018 Ve Vyškově dne

Podpis a razítko poskytovatele


