
Rámcová smlouva na poskytování dopravních služeb 
DZ1/2018 

- prodej, montáž svislého dopravního zna~ení 
- nást ~ik vodorovného dopravního zna ~ení 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Technické služby m ~sta Nymburka 

Právn~~ zastoupen: Ing. Martinem Netolickým. ~editelem 

se sídlem V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk 

i~ : 00067041 

DI~ : CZ00067041 

Osoby oprávn ~né kjednání: ve v~cech smluvních a komer~ních: Ing. Martin Netolický, ~editel 

ve v~cech technických: Marek Vajshajtl, technik 

Bankovní spojení: 

~ íslo ú~tu: 

E - mail 

TeL 

(dále jen „Objednatel' 

Poskytovatel: SEDOZ DZ s.r.o. 

Právn~~ zastoupen: Tomášem B ~ezinou - jednatelem 

se sídlem Primátorská 296138. 180 00 Praha 8 

l~ : 24218537 

Di~ : CZ24218537 

Osoby oprávn ~né kjednání: 

Bankovní spojení: 

~ íslo ú~ tu: 

E 	mail 

Tel. 

(dále jen „Poskytovatel") 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, k.e jsou oprávn ~ni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není t ~eba podpisujiné osoby. 

1. 	P~EDM~T SMLOUVY 

I .1. 	P ~edm~tem této smlouvy je poskytování veškerých prací a dodávek spojených se správou a 

údržbou dopravního zna ~ení (dopravní zna~ení dále jen „DZ') v Nyrnburce, spo ~ ívajících 

v obnov~~ stávajícího vodorovného DZ a svislého Dl event. dodávka nového vodorovného 

DZ a svišlého DZ, p ~ ípadn~~ i montáž dle pot ~eb objednatele v souladu s právními p ~edpisy. 

(t) 



1.2. 	Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli dopravní služby spo ~ ívající 

v následujícím rozsahu: 

1.2.1. Demontáž a odvoz stávajícího svislého dopravního zna ~ení, 

1.2.2. Dodávka a montáž nového svislého dopravního zna ~ení, 

1.2.3. Prodej nového dopravního zna ~ení 

1.2.4. Obnova stávajícího vodorovného dopravního zna ~ení, 

1.2.5. Vyzna~eni nového vodorovného dopravního zna ~eni. 

Pln~ní uvedená tímto ustanovením ~ l. I odst. 1.2. této smlouvy jsou dále ozna~ována též 

jako „DÍl~ Í pin~ní. 

1.3. 	Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dohodnutou sou ~ innost a dále se 

zavazuje zaplatit Poskytovateli za ~ádn~~ poskytnuté pin~ní cenu podle ~ l. 4 této smlouvy. 

1.4. 	Podkladem pro uzav ~ení této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 6.9201 8 (dále jen 

,,nabídka") podaná v poptávkovém ~ ízení naz%aného „Dodávka svislých dopravních 

zna~ek s p ~íslušenstvím a instalace vodorovného dopravního zna ~eni pro TS Nymburk, 

zadávané v souladu se Sm~rnicí N 107/2017. 

1.5. 	Poskytovatel tímto prohlašuje, že je schopen jednat se znalosti a pe ~ livostí, která je s jeho 

závazky plynoucími z této smlouvy spojena. 

2. MíSTO A DOBA PLN~NÍ 

2.1. 	Místem poskytování pin~ní je správní území m ~sta Nymburk v okrese Nymburk dle 

specifikace TS Nymburk. 

2.2. 	Poskytovatel je povinen provád ~ t Díl ~ í pin~ní v souladu s termíny uvedenými v konkrétn ~~ 

specifikovaných v objednávkách Objednatele podle ~ lánku 3. této smlouvy. 

3. OBJEDNÁVÁNÍ DÍL~ ÍCH PLNÉNI 

‚I. 	Díl~ í pin~ní podle této smlouvy budou provád ~na Poskytovatelem na základ~~ jednotlivých 

díl~ ích objednávek Objednatele. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. 	Cena za poskytování pin ~ni podle této Smlouvy je stanovena dle Ceníku DL který je 

p~ ílohou ~ . I této smlouvy. 

4.2. 	Jednotkové ceny musí v sob ~~ zahrnovat i náklady na p ~ ípadné p ~echodné DZ v pr ~b~hu 

realizace zakázky, pracovní síly, stroje, režii a zisk poskytovatele, poplatky a veškeré další 

náklady poskytovatele vzniklé v souvislosti s realizaci pin ~ní dle této smlouvy. 

4.3. 	Jednotková cena vodorovného DZ obsahuje ru ~ní a strojní aplikaci bílé barvy, náklady na 

o~ išt~ní podkladu, pot ~ebné p ~edzna~ení a posyp reflexní balotinou, jakož i náklady na 

dopravu, p ~echodné DZ v pr~b~hu realizace zakázky, pracovní síly, stroje, režii a zisk 

poskvwvatele, poplatky a veškeré další náklady poskytovatele vzniklé v souvislosti 

s realizaci pin ~ní dle této smlouvy. 

4.4. 	Nebude-li poskytovatel schopen poskytnout pin ~ní v objednaném rozsahu, a to z d ~vodu 
nikoliv na jeho stran ~ , vzniká mu nárok na odpovídající ~ást ceny, a to podle rozsahu 



skute~n~~ poskytnutých pin ~ní. O snížení rozsahu pin ~ní bude vyhotoven zápis, potvrzený 

podpisy zástupc ~~ obou smluvních stran. 

	

4.5. 	Objednatel se zavazuje cenu pin ~ní podle této smlouvy hradit po ukon~ení pin~ní na 

podklad~~ soupisu provedeného pin ~ní odsouhlaseného oprávn ~nou osobou Objednatele, a to 

na základ~~ faktur vystavených Poskytovatelem. 

	

4.6. 	Splatnost všech faktur ~ iní 15 dn~~ ode dne jejich doru~ení Objednateli. Faktura se považuje 

za doru~enou jejím p ~evzetím Objednatelem. Cena za pin ~ní je splatná bankovním p ~evodem 

na ~~et Poskytovatele uvedený ve faktu ~e. Závazek zaplatit fakturovanou ~ástku je spin~n 

dnem, kdy je p ~ íslušná ~ástka odepsána z ú ~ tu Objednatele. 

4. 7. 	Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními p ~edpisy, zejm. ustanovením 

29 zákona ~ . 235/2004 Sb., o dani z p ~idané hodnoty, ve zn ~ní pozd~jších právních 

p~edpis~~ a touto smlouvou. 

	

4.8. 	Nebude-11 faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správn ~~ uvedené údaje, 

je Objednatel oprávn ~n vrátit ji Poskytovateli ve lh ~t~~ splatnosti od jejího doru ~ení s 

uvedením chyb~jících náležitostí nebo nesprávných údaj ~ . V takovém p ~ípad~~ se p~eruší b~h 

lh~ty splatnosti a nová lh ~ta splatnosti po~ne b~žet doru~ením opravené faktury. 

	

4.9. 	Objednatel se zavazuje písemn ~~ informovat Poskytovatele o dalších údajích nezbytných pro 

fakturaci souvisejících s organiza ~ní strukturou Objednatele. 

4.10. Objednatel je oprávn ~n jednostrann~~ zapo~ íst jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této 

smlouvy za Poskytovatelem proti kterékoliv pohledávce Poskytovatele. 

5. 	PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

	

5.1. 	Poskytovatel se zavazuje poskytovat jakékoliv pin ~ni dle této smlouvy na vysoké odborné 

úrovni, v souladu s pokyny Objednatele, ú ~ innými právními p~edpisy a ~eskými státními 

normami (~SN), které se týkají p ~edm~tu této smlouvy. 

	

5.2. 	Poskytovatel je povinen zajistit, aby p ~i poskytování pin~ní byty dodrženy obecn ~~ závazné 

p ~edpisy, zejména pak obecn ~~ závazné právní p ~edpisy vymezující pravidla bezpe ~nosti 

silni~ního provozu a pravidla bezpe ~nosti a ochrany zdraví p ~i práci. Poskytovatel se 

zavazuje zajistit, aby všechny osoby, které se hudou podílet na poskytování pin ~ní podle této 

smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpe ~nosti silni~ního provozu a bezpe ~nosti 

práce a byly vybaveny pot ~ebnýtni ochrannými a pracovními pom ~ckami. 

	

5.3. 	V p~ípad~, že Poskytovatel prokazoval spin ~ní ~ásti kvalifikace prost ~ednictvím 

subdodavatele, musí tento subdodavatel pinit tu ~ást pin~ní. jež prokazoval za poskytovatele. 

Poskytovatel odpovídá za ~ innost subdodavatele, jako by pinil sám. 

	

5.4. 	Poskytovatel je povinen nakládat  veškerými odpady vzniklými p ~i provád~ni ~ inností podle 

této smlouvy v souladu se zákonem ~ . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn~ní pozd ~jších 

právních p~edpis~ . 

	

5.5. 	Poskytovatel je povinen zajistit provád ~ní prací podle této smlouvy prost ~ednictvím 

pot~ebného po~ tu osob s pot ~ebnou kvalifikaci. Poskytovatel je povinen zajistit. aby všechny 

další osoby, které budou provád ~ t jakékoliv pin~ní dle této smlouvy, vždy pracovaly pod 

dozorem osob s pot ~ebnou kvalifikací. 

‚~) 



	

5.6. 	Poskytovatel je povinen zpracovat soupis provedeného pin ~ní s uvedením jednotkových cen 

podle p ~ílohy ~ . 1 této smlouvy v položkovém ~ len~ní s uvedením ocen ~ných položek a tento 

soupis p ~edložit Objednateli ke schváleni do p ~ti (5) pracovních dn ~~ od ukon~eni díl~ ího 

pin~ní. Objednatel je povinen p~edložený soupis provedeného pin ~ní do p~ti (5) pracovních 

dn ~~ od jeho obdržení schválit nebo vrátit Poskytovateli s uvedením p ~ipomínek. Pro 

p ~edložení a schválení opraveného soupisu platí lh ~ty podle tohoto odstavce obdobn ~ . Bez 

tohoto soupisu je vystavená faktura bezp ~edm~tná. 

	

5.7. 	Poskytovatel je povinen mít po celou dobu ú ~ innosti smlouvy uzav ~eno platné pojišt~ní 

odpov~dnosti za škodu zp~sobenou t~etí osob~~ s limitem pojistného pin ~ní ve výši alespo ~~ 

1.000.000,- K~~ (slovy: jeden milión korun ~eských). Poskytovatel se zavazuje prokázat 

objednateli do 30 dn ~~ od podpisu této smlouvy spin ~ní povinnosti dle p ~edchozí v~ty, jakož i 

kdykoliv v pr~b~hu trvání této smlouvy na výzvu Objednatele. 

	

58. 	Poskytovatel je povinen neprodlen ~~ informovat objednatele a záchranné (pop ~. i policejní) 

složky v p~ípad~~ zran~ní osob v míst~~ pin~ní dle této smlouvy. 

	

5.9. 	Poskytovatel je vázán p ~íkazy Objednatele ohledn~~ zp~sobu provád ~ní pin~ni. Poskytovatel 

se zavazuje písemn ~~ upozornit Objednatele bez zbyte ~ného odkladu na nevhodnou povahu 

v~ci. kterou mu Objednatel k provedení pin ~ní p~edal, nebo p ~íkazu, který mu Objednatel 
dal. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, m ~že požadovat, aby 
poskytovatel zajistil nápravu a provád ~ l pin~ní ~ádným zp ~sobem. Neu~ iní-li tak 
Poskytovatel ani v p ~im~~ené dob~ , m~že Objednatel od této smlouvy odstoupit. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

	

6.1. 	Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou. 
vhodnou a pot~ebnou sou~ innost p~ i pin~ni této Smlouvy. 

	

6.2. 	Objednatel je oprávn ~n namátkov~~ vykonávat kontrolu provád ~ní pin~ní a bezodkladn~~ 
Poskytovatele upozor ~ovat na zjišt~né nedostatky. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

	

7.1. 	Poskytovatel se zavazuje provád ~t pin~ní podle této smlouvy v souladu s požadavky 
vyplývajícími z této Smlouvy v odpovídající kvalit ~~ a v souladu právními p ~edpisy. 

	

7.2. 	Není-li Díl~ í pin~ní provedeno v souladu se závazky vyplývajícími z ustanovení této 
smlouvy, je Objednatel oprávn~n sd~ lit Poskytovateli nedostatky vyskytující se v této díl ~ í 
~ásti pin~ní. Poskytovatel je povinen sd ~ lené nedostatky bezodkladn ~, nejpozd~ji však ve 
lh~t~~ ~ty~iceti osmi (48) hodin odstranit a informovat o odstran ~ni Objednatele, nebo v téže 
lh ~t~~ p~edložit Objednateli d ~kazy o tom, že Díl ~ í pin~ni bylo provedeno ~ádn~~ a v~as. 
Neodstraní-li Poskytovatel zjišt ~né nedostatky ve lh ~ t~~ podle p ~edchozí v~ty nebo 
nep ~edloží-li v~rohodné d ~kazy podle p ~edchozí v~ty, p ~ íp. není-li v konkrétním p ~ípad~~ 
dohodnuto jinak, je Objednatel oprávn ~n nechat provést p ~edm~ tné Díl ~ í pin~ní na náklady,  
Poskytovatele t ~etí osobou a od této smlouvy odstoupit. 

	

7.3. 	Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku v délce dvacet ~ty ~i (24) m~síce na 
svislé dopravní zna~ení (SDZ) a dvanáct (12) m ~síc ~~ na vodorovné dopravní zna ~ení (VDZ). 

	

7.4. 	Objednatel je povinen vady pin ~ní této smlouvy zjišt~né v záru~ní lh ~ t~~ nahlásit 
poskytovateli neprodlen ~. nejpozd~ji do 30 dn~~ ode dne jejich zjišt ~ní. Poskytovatel 



v takovém p ~ ípad~~ prošet~í oznámenou vadu a v p ~ípad~ , že se na ni vztahuje záruka, tuto 

vadu bezplatn ~~ odstran~ni ve lh~ t~~ 15 dn ~~ pokud to dovolí pov~trnostní podmínky. 

Nevztahuje-li se na vadu záruka, je poskytovatel povinen ve lh ~t~~ podle p~edchozí v~ty 

p~edložit Objednateli o této skute~nosti d~kazy. 

7.5. 	Záruka se nevztahuje na vady, které byly zp ~sobeny t ~etí osobou (vandalismus, dopravní 

nehoda). nebo které byly zp ~sobeny p~írodní katastrofou (povode ~, vich ~ ice apod.) 

S. 	SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

S.I. 	Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokutu: neprovede-li Poskytovatel Díl ~ í 

pin~ní ~ádn~~ v termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo díl ~ í jednotlivé smlouvy uzav ~ené 

na jejím základ ~ , nebo bude-li Poskytovatel v prodlení s pin ~ním jakékoliv jiné smluvní 

povinnosti s výjimkou pin~ní dle odst. 8.2. a 8.3. tohoto ~ lánku smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K ~~ (slovy: p~t tisíc korun ~eských) za každý 

p~ ípad porušení této smlouvy nebo díl ~ í smlouvy uzav ~ené na jejím základ~ . 

8.2. 	Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokutu: neodstraní-li Poskytovatel nedostatky 

~ádn~~ v termínech p ~edvídaných ustanovením ~ i. 7 odst. 7.2. této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K~~ (slovy: p~t tisíc korun ~eských) za 

každý p ~ ípad porušení Smlouvy. 

9. 	ODPOV~DNOST ZA ŠKODU 

9.1. 	Každá ze smluvních stran nese odpov ~dnost za zp ~sobenou Škodu v rámci právních p ~edpis~~ 

a této smlouvy. Ob ~~ smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k p ~edcházení 

Škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

9.2. 	Žádná ze smluvních stran neodpovídá za Škodu, která vznikla v d ~sledku v~cn~~ nesprávného 

nebo jinak chybného zadání ~ i pokyn ~ , které obdržela od druhé smluvní strany. Poskytovatel 

se m~že dovolávat ustanovení p ~edchozí v~ty pouze v p ~ ípad~ , že mu Objednatel písemn ~~ 

oznámil, že trvá na svém zadáni ~ i pokynech, a~koliv byl p~ed tím písemn ~~ upozorn~n 

Poskytovatelem na chybnost takového zadáni ~ i pokyn~~ s ~ádným od~vodn~ním. Žádná ze 

smluvních stran není odpov ~dná za nespin ~ní svého závazku v d ~sledku prodlení druhé 

smluvní strany nebo v d ~sledku nastalých okolností vylu ~ujících odpov~dnost. 

9.3. 	Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbyte ~ného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylu ~ující odpov~dnost bránící ~ádnému pin~ni této Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a p ~ekonáni okolností vylu~ujících 

odpov~dnost. 

9.4. 	Vznikne-li v d ~sledku jednání Poskytovatele jakákoliv škoda ~ i újma, ato na majetku m ~sta 

Milovice, nebo na majetku ~ i zdraví t ~etích osob, bude Poskytovatel povinen uhradit 

zp~sobenou Škodu a újmu v piném rozsahu. 

9.5. 	Škoda se nahrazuje v pen ~zích, p ~ípadn~~ uvedením v p ~edešlý stav. Zp ~sob úhrady Škody si 

volí poškozený. Strana, která porušuje svou povinnost, nebo která má s p ~ ihlédnutím ke 

všem okolnostem v~d~t, že poruší svou povinnost, je povinna oznámit druhé stran ~~ povahu 

p~ekážky, která jí brání nebo bude bránit v pin ~ní povinnosti, a ojejích d ~sledcích. 



	

9.6. 	Každá ze smluvních stran je oprávn ~na požadovat náhradu Škody i v p ~ípad~ , že se jedná o 

porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané 

smluvní pokuty není dot ~eno právo poškozeného na náhradu škody. 

	

9.7. 	Smluvní strany tímto sjednávají, že p ~ípadná náhrada škody bude zaplacena v ~eské m~n~ . 

10. VZÁJEMNÁ SOU~INNOST 

	

10.1 	Smluvní strany se zavazují vzájemn ~~ spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

pot ~ebné pro ~ádné pin~ní svych závazk ~ . Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skute ~nostech, které jsou nebo mohou být d ~ ležité pro ~ádné 

pin~ní této smlouvy. 

10.2. Smluvní strany jsou povinny pinit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s pin~ním jednotlivých termín ~~ a s prodlením splatnosti jednotlivých 

pen~žních závazk ~ . 

10.3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvo ~icí její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho ~ást, smluvní 

strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož p ~edm~t bude v nejvyšší možné mí ~e odpovídat 

p~edm~tu p~vodního závazku obsaženém v této smlouv ~ . 

11. PLATNOST A Ú~INNOST SMLOUVY 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú ~ innosti dnem podpisu oprávn ~nými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 12 m ~síc ~ . 

11.3. Tuto Smlouvu nebo smlouvu uzav ~enou na jejím základ ~~ je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávn~na písemn~~ vypov~d~ t z d~vodu opakovaného (tj. minimáln ~~ ve dvou p ~ípadech) 
porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran, na které byla tato smluvní strana 
písemn~~ upozorn~na, a nezjedná-li tato smluvní strana nápravu ani v dodate ~né k tornu 
poskytnuté lh ~t~~ nikoli kratší než patnáct (15) dn ~ , s tím, že výpov~dní doba ~ iní dva (2) 
m~síce. Výpov~dní doba po~ íná b~žet prvním dnem m~síce následujícího po m ~síci, v n~mž 
byla výpov~~~ doru~ena druhé smluvní stran ~ . 

11.4. Poskytovatel je oprávn ~n odstoupit od této smlouvy nebo smlouvy uzav ~ené na jejím základ ~~ 
v p~ípad~ , že Objednatel je v prodlení s placením ceny za pin ~ní a toto prodlení trvá po dobu 
delší než. dva (2) m~síce po písemném upozorn ~ní. 

11.5. Odstoupením od smlouvy zaniknou všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy,  i 
jednotlivých smluv uzav ~ených na jejím základ ~ , vyjma nárok~~ Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut ~ i nárok~~ z odpov~dnosti Poskytovatele za Škody a újmu vyplývající z této 
smlouvy ~ i smluv uzav ~ených na jejím základ ~: odstoupením od jednotlivé smlouvy 
uzav ~ené na základ ~~ této smlouvy zanikají práva a povinnosti stran pouze z této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy ~ i smlouvy uzav ~ené na jejím základ~~ se však nedotýká t ~ch pin~ní, 
která byla p ~ed ú~ innosti odstoupení Objednatelem ~ádn~~ provedena. 



12. ZÁV~RE~NÁ USTANOVENÍ 

121. Tato Smlouva p~edstavuje úpinou dohodu smluvních stran o p ~edm~tu této smlouvy. Tuto 
Smlouvu je možné m~nit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve form~~ ~ íslovaných 
dodatk~~ této Smlouvy, podepsaných oprávn ~nými zástupci obou smluvních stran, není - li 
v této Smlouv~~ výslovn~~ uvedenojínak. 

12.2. Nedílnou sou ~ást Smlouvy tvo ~ í tyto p~ílohy. 

P~ íloha ~ . 1 Ceník DZ 

V Nymburce dne -5y.  -ii 

Za objednatele: 

	

Za poskytovatele: 

(J 



Cenová nabídka 	 ~ isto:CN201 80248 

Dodavatel 

SEDOZ 02 sr.o. 	 SEDOZ 
Primátorská 296/38 

18000 Praha 8 

1~ :24218537 	 Ol~ ;CZ24218537 

Koresponden ~ní adresa: 

Podébradova 1751, 28922 Lysá nad Labem 

Odb~ rate 

Technické služby mésta Nymburka 

V Zahrádkách 153618 

28802 Nymburk 

1~ :00067041 

Koresponden~ní adresa: 

Dl~ :CZ00067041 

Datum vystaveni dokladu: 69.2018 	

Cenová nabídka na prodej dopravního zna ~ení a nást ~ ik VOZ. 

prodej 02 

Název Mn. Jedotka K~/J Sleva % Cena po slev~~ Celkem DPH% 

81 - zákaz vjezdu všech vozidel 	Obou sm~rech 2 ks 86800 0,00 86800 1736,00 21,00 

624a - zákaz odbo~ení vpravo 1 ks 868,00 0,00 868,00 868,00 21,00 

828- zákaz zastaveni 15 ks 868,00 0,00 868,00 13020,00 21.00 

B29- zákaz stání 2 ks 868,00 0,00 868,00 1736,00 21,00 

E13 - text nebo symbol 500 x 500 15 ks 627,00 0,00 627,00 9405,00 21,00 

sloupek Fe pozink 6012 20 brn 130,00 0,00 130,00 2600,00 21.00 

vi~ko PVC na sloupek 60 20 ks 12,00 0,00 12,00 240,00 21,00 

Z4a - sm~r, desko se §tkmými pruhy sklon vlevo 5 ks 750,00 0,00 750,00 3750,00 21,00 

jackel Zn 400 x 400 s reflex. polepem 2m 20 ks 280.00 0,00 280,00 5600.00 21.00 

PVC podstavec 28 kg 21 ks 450,00 0,00 450,00 9450,00 21,00 

do~asné ukon~eni platnosti DZ 2 ks 760,00 0.00 760,00 1520,00 21,30 

krytka na šroub 40 ks 5,00 9000 0,50 20,00 21,00 

doprava paušál 1 ks 380.00 100.00 0,00 0,00 21,00 

Celkem : 49945,00, -  + DPH 

nast~ik VOZ 

Název Mn. 	Jedotka K~/J Sleva % Cena po slev~~ Celkem 	DPH% 

nást~ik VOZ 1 	rn2 120,00 0,00 120,00 120,00 	21,00 

doprava paušál 1 	ks 380,00 100,00 0,00 0,00 	21.00 

rozm~~eni 1 	ks 600.00 100,00 0,00 0,00 	21,00 

Celkem : 120,00,- 	DPH 
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Celkem: 
	

50065,00, -  + DPH 

Sazba DPH Základ (K~ ) Výše DPH (K~ ) Celkem s DPH (K ~) K úhrad~~ 6057865 K~~ 

21.0 50065.00 10513,65 
6057865 

Rto 

1 5 O 000 000 ' 

Poštou 	 P~evzal 

Vyvoeno v DOZ-lS, © Servis-nel cz s.r.o. 	
~ IsIo:CN20 180248 	 Pago 2 of 2 


