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1 Základní údaje o uchazeči  
 

 

Obchodní firma HCM COMPUTERS, s.r.o. 

Sídlo Brno, Vranovská 104, PSČ 614 00 

IČ 255 74 914 

DIČ CZ25574914 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán Ing. David Janečka, jednatel 

Datová schránka x8d9xer 

WWW stránky www.hcmcomputers.cz    

Bankovní spojení xxxxxxxxxx  

Zápis v obchodním rejstříku 
Krajský soud v Brně  

spisová značka: C 34966 

 

Předmět podnikání a obory činnosti: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
 Testování, měření, analýzy a kontroly  
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
 Překladatelská a tlumočnická činnost  
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
 Poskytování technických služeb 

   

 

Kontaktní osoba pro zakázku: 

Ing. David Janečka  

HCM COMPUTERS, s.r.o.  

Vranovská 104, 614 00 Brno 

GSM: +xxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxx  
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2 Cenová nabídka 
Celková nabídková cena je rozdělena na dílčí plnění dle zadání, obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k dodání předmětu zakázky.  

Cenová nabídka plně respektuje zadávací dokumentaci. 

 

Položka Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Technický dozor investora – 
odborné poradenství 

 170 000 Kč   35 700 Kč   205 700 Kč  

Celkem  170 000 Kč   35 700 Kč   205 700 Kč  

 

Cena za související odborné poradenství je plně uznatelný náklad 

Společnost HCM COMPUTERS, s.r.o. je důvěryhodným plátcem DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. David Janečka, jednatel společnosti  

 

 

 


