
Č í slo smlouvy objednatele:  055 /2019

SMLOUVA O DILO

uzavřenâpodle $ 2586 až l2622ztlkonač ).89l20I2 Sb., obč anskýzfüoní k,vezné ĺ i
pozdějš í ch předpisů  ( dále jen obč anský zákonÍ k )

1. Smluvní  stľ any

1.1 č eská republika - Ministeľ stvo vnitra

Sí dlo:  Nad Š tolou g36t3,I7034 Praha7
IČ : 00007064
DIČ : CZO\OO7\64
Bankovní  spojení :  Č NB, poboč ka Praha 1

Č í slo ú č tu: 8908881/0710
Zastolpeĺ tt:  Ing. Vlastimilem Gothardem

ředitelem Skladovací ho a opravaľ enské ho zaÍ izení
Hasič ské ho zâú lranné ho sboru Č eské  republiky pověřen Í izenim

Korespondenč ní  adresa:

MV GR HZS CR
Skladovací  a opravárenské  zaří zení  HZS Č R
Libuš ina 601/105

779 00 Olomouc

oprávněný pľ acovní k k převzetí  dí la:

na straně jedné  ldtie jeĺ  objednateľ

1.2 Michal Pivovaľ

Sí dlo:  Věrovany 485, 783 76 Věrovany
IČ : 66186099
DIČ : 
Bankovní  spojení :  0300
Cí slo ú č tu: 156466050
Zastoupenál:  MichalPivovar
Tel.:  

na straně druhé  /dále jen zhotovĺ teV
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2. Předmět plněnĺ

2.1 Předmětem plnění  dle té to smlouvy o dí lo (dále jen ,,SoD") je provedení  őila

,,oprava páteřní ho ľ ozvodu studené  vody v aľ eálu soz IďlZs č R v
olomouci" specifikované ho v pří loze č í slo 1 SoD. ( cenová nabí dka ze dne
1s.11.2019 ).

2.2 Podkladem pro uzavření  smlouvy je nabí dka zhotovitele zę dne 15.11.2019

2.3 Zhotoví tel se zavazuje prové st dí lo formou komplexní  dodávky při respektování
pří sluš ných technických norem a obecně zë xazĺ ýc} l pľ ávní ch, bezpeěnostní ch
a pož árnich předpisů . Zhotovitel potvrzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil
s rozsahem a povahou dí Ia, ž ejsou mu zntlmy veš keré  technické , kvalitativní  a j iné
podmí nky nezbytĺ é  krealizací  ďila a ž e disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které  jsou k pľ ovedení  dí la nezbytné .

3. Doba a mí sto plnění

3.1 Zhotovitel se zavanlje zhotovit ve prospěch objednatele dí lo v době:

teľ mí n zahájení  dnem uveřejnění  soD v ľ egistľ u smluv
teľ mí n dokonč ení  do 16. pľ osinec 2019

3.2 Mí stem plnění  veřejné  zakázky malé ho rozsahu je:

Mv - cŘ rĺ zs č R, sł ĺ uaovací  a opľ aváľ enské  zaŕ í zení  ltzs č R, olomouc
Lĺ buš ina 601/105 779 00 olomouc

3.3 objednatel se zavazaje protokolámě předat zhotoviteli stavební  připravenost do 7

dnů  po uveřejnění  SoD v registľ u smluv. osoba odpovědná k předání  apŤ evzetí  stavby je

4. Cena za dí I 'o

4.l Cena za předmět plnění :

Cena bez DPH
DPH

350 413,- Kč
73586,73 Kč )

Cęna celkem s DPH : 424 000,00 Kč
(slovy: č tyristadvacetč týitisí c 00/  1 00 korun č eských).

Cena dí la je koneč ná a obsahuje veš keré  nfülady prací  a č inností  nutných
krealizaci zadaĺ é ho dí la té to smlouvy tak, aby dí lo bylo kompletní  a funkč ní .

4.2 Zhotovitel odpoví dá za ocenění  celé ho předmětu plnění  zakâzky v rozsahu

a č lenění  uvedené m v nabí dce při dodrŽení  zapracované  technické  specifikace
a standardů .

4.3 Dođ ateč né  stavební  pľ áce se vzhledem k rozsahu dí la nepřipouš tí .
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4.4 objednatel se zavazuje, Že dokonč ené , ú plné  a bezvadné  dí lo převezme a zaplati
za jeho zhotovení  smluvní  cenu uvedęnou v č I . 4.1té to SoD.

5. Platební  podmí nky

5.1 Úhĺ ađ a za provedené  prâce se uskuteč ní  po předání  dí la zhotovitelem a převzetí
dí la objednatelem a to faktuľ ou Zpracovanou ve formě daňové ho dokladu
s nálež itostmi (vč etně razí tka a podpisu) dle $ 26 - 35a zź kona č ,. 23512004 Sb.,
o dani z pří dané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,. Faktura, její ž  souč ástí
bude soupis provedených prací , bude před odeslĺ ání m k proplacení  odsouhlasena
oprávněnýn pracovní kem MV _ GR HZS CR skladovací ho a opravź ttenské ho

zaří zení Hzs Č R. objednatel neposkýuj e ztiohuna pľ ovedení  dila.

5.2 Fakturace
na adresu:

po splnění  pož adovaných podmí nek dodávky bude zasl'ttna

Mv_GŘ HZs č R
Skladovací  a opľ avárenské  zaŕ í zení Hzs č R
Lĺ buš ina 601/105
779 00 Olomouc

Na fakturách bude jako objednatelbude uveden:

č R _ ľ lĺ nĺ steľ stvo vnitľ a
Nad Š tolou g36t3

L70 34 PrabaT

zastoupenó

Mv - cŘ ľ rzs č n
Skladovací  a opľ aváľ enské  zaŕ í zení Hzs č R
Lĺ buš ina 601/105
779 00 Olomouc

K originálu faktury budou přilož eny dvě kopie faktur s odsouhlasení m provedených
prací  objednatelem. Splatnost faktuľ y, t j. ú hľ ada z bankovní ho ú č tu objednatele,
bude do 21 dnů  od doruč ení  faktury s pož adovanýmí nátlež í tostmi objednateli.

Uskuteč něni zdanitelné ho plnění  se povaŽuje den podpisu předávací ho protokolu,
ktený je dokladem o převzetí  a předrání  č ástí  dí la pro ú č ely fakturace DPH.

V souladu s $ 5 odst. 3 zál< onač .23512004 Sb. není  Ministerstvo vnitra
v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.

6. Způ sob plnění  dí la

6.1 Výkonem funkce technické ho dozoru investora objednatele je pověřená osoba
objednatele, Ing. Antoní n Přikryl Rozsah opľ ávnění  technické ho dozoru investoľ a
objednatele je dán zttkoĺ y aprtĺ vní mřádem Č eské  republiky.

6.2 Zhotovitel splní  svoji povinnost pľ ové st dí lo v rozsahu č 1. 2 jeho řádným
ukonč ení m a předání m předmětu dí la objednateli v mí stě jeho provádění .

6.3 objednatelje oprávněn pruběž ně kontrolovat provádění  dí la
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6.4 odběratelumož ní :
- odběr elektrické  energie,

- odběrvody,
- dalš í  okolnosti budou upřesněny při převzetí  staveniš tě/pracoviš tě.

6.5 ZaŤ í zení  staveniš tě/pracoviš tě dále jen (ZS) si zabezpeč uje zhotoviteL Cena za
zhotovení  dila a ú pravy stávají cí ch zaŤ izení  pľ o ú č ely ZS jsou souč ástí  smluvní
cenypođ le č 1. 4 té to SoD. Materiź i zbyIý po demontáž iZsje majetkem zhotovitele.

6.6 Zhotovitel je povinen na staveniš ti/ pracoviš ti zachovź xat č istotu a pořádek,
neodkladně odstranit na své  náklady odpady a neěistoty vzniklé  provádění m ptací .

6.7 Po skonč ení  prací  zhotovitel staveniš tě/pracoviš tě vyklidí  a do 7 dnů  po dokonč ení
dila je protokolámě předá objednateli.

6.8 Po uplynutí  lhů ty podle odst. 6.7 mů ž e zhotovitel po dohodě ponechat
na staveniš ti/ pracoviš ti jen stroje a zaÍ í zení , popř. materiál, potřebný k odstľ anění
vad a nedodělků  speciÍ ikovaných předávací m protokolem o předání  apřevzetí  dila.
Po jejich odstranění  je zhotovitel povinen staveniš tě/pracoviš tě neprodleně vyklidit.

6.9 objednatel nemá vědomost o tom, ž e v pľ ostoru staveniš tě/pracoviš tě se nacházejí
j iná vedení  a zaš í zeni / vč . podzemní ch/  než lri ta, kterâ jsou uveđ ena v pľ ojektové
dokumentaci, kterou na vyž âdź ní  poskytne zadavatel, v pľ ostoru stavby si
zhotovitelna své  náklady výýč í  inž enýĺ ské  sí tě.

6.10 Zhotovitel v plné  mí ře odpoví dá za bezpećnost a ochĺ anu zdravi vš ech osob
v prostoru staveniš tě/pľ acoviš tě v souladu s platnou legislativou.

6.I I  Ve smyslu výš e uvedených podmí nek té to smlouvy o bezpeč né m provedení
smluvní ho dí la, je zh o t o v i t e l, na základě tohoto pověření  objednatele
povinen:
a) v pří padě, ž e na staveniš tí ch/pracoviš ti budou pů sobit zaměstnancí  vice než
jednoho zhotovitele (t.j. ve ftzi pří pravy a její  vlastní  realizace), i h n e d
zabezpeč it dle $ 14 odst. l' zź k. č . 309/2006 Sb., zajiš tění  dalš í ch podmí nek
bezpeč nosti aochrany zdľ aví při próci, ko m p l exn í  ko o ľ din a ci
bezpeč nosti a ochľ any zdľ aví  při práci na vš ech smluvní ch staveniš tí ch
(plánovanou, organizač ní  a materiálně-technickou dle $ 18 výš e cit. zák.

a odborné ho znění  NV č . 591/2006 Sb., o minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost
a ochranu zdraví  při práci na staveniš tí ch),
b) uvedené  pož adavky v bodu a), dodavatel (1lľ ávnickó osoba) splní  odboľ ně
způ sobĺ lou fyzickou osobou (osobami) se striktní m dodľ Žení m vš ech podmí nek
uvedených v Ş  14 odst. 2 zák. č :.30912006 Sb., resp. kontinuální m ustanovení m

l L60, odst. 1, zź k.č ,.183lŻ006 Sb., stavební  zákon.

7. Technické  specĺ fikace

7.1 Realizace předmětu prováděné ho dí la bude v souladu s č eskými technickými
normami Ş  4 zttkona č :. 22lI997 Sb., o technických pož aőavcí ch na vjľ obky
a o změně a doplnění  někteých zź tkoĺ tl,ve znění  pozdějš í ch předpisů '
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7.2 Veš keré  prĘce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými Č SN, vyhláš kami
a ztĺ kony Ceské  republiky vč etně předpisů  zajiš tţ í cí ch bezpeč nost a ochľ anu
zdraví  při práci a dodrž ovź ní  protipož é tní ch opatření . Při rcalizaci budou použ ity
mateľ iály a vyrobky 1. jakosti, dolož ené  pří sluš nými certifikáty a doklady o shodě.

7.3 Veš keľ é  odpady vzniklé  při stavební  č innosti budou likvidovany v souladu se
zź tkonem o odpadech a v souladu s ostatní mi zákonnými normami.

8. Předání  a převzetí  dí la

8.1 Zhotovitel předlož í  k přejí mací muÍ í zení :

. ztĘí sy a osvědč ení  o vš ech předepsaných zkouš kách,

. vš ec} ĺ rypotřebné  atesty,

o návody k použ ití  aú ďrž bě,
o pří padně dalš í  doklady vyž tńané  objednatelem.

8.2 Zhotovitel předlož í  č estné  prohláš ení , ž e vznikLé  odpady byly zlikvidovány dle
zâkona č ). 16912013 Sb., o odpadech (a dalš í ch předpisů , vztahují cí ch se k tomuto
zákonu) a byly předany oprávněné  osobě dle $ 4 odst. 1 pí sm. y) zź kona o
odpadech, kopie vź ňĺ í ch lí stků  o odvozu odpadů .

8.3 Pokud předmětné  doklady nebudou dolož eny, bude objednatel považ ovat dí lo
za nedokonč ené  a neschopné  k převzetí .

8.4 objednatel je vlastní kem zhotovované ho đ ila, avš ak nebezpeč í  š kod na
zhotovované m dí le nese zhotovitel od zahtĄenipraci až  do jeho předání  apţevzetí
objednatelem.

8.5 Dí lo bude po dokonč ení  objednateli předáno jako celek.

8.6 Zhotoví telje povinen prové st dí lo ve sjednané  kvalitě a termí nu.

8.7 Zhotovitel oznź mlj objednateli 5 dnů  před platným termí nem plnění , teľ mí n předání
apţevzetí  dí la. o předaní  apŤ evzetí  dí la sepí š í  smluvní  strany předávací  protokol.

8'8 Vady a nedodělky, vâž ně omezují cí  řádné  už í vâní  dí la, shledané  objednatelem
při předĺ í ní  dí Ia a zapsaĺ é  do protokolu, jsou dů vodern pro nepřevzeti dí Ia.
Je-li prodlení  odstranění  těchto vad a nedodělků  delš í  než  30 dnů , je objednatel
oprávněn od SoD odstoupit, dí lo dokonč it j iným zhotovitelem a takto vzniklé
finanč ní  naklady odeč í st ođ  ceny dí la.

8.9 Vady a nedodělky, které  podstatně nebrání  už í vtĺ ĺ í  dí la (dľ obné ), je zhotovitel
povinen odstranit podle protokolu o předĺ ĺ ní  a pŤ evzetí  dila, rcvizní ch zpráv nebo
kolaudač ní ho ľ ozhodnutí  v předem dohodnuté m termí nu.

9. Povinnost mlč enlivosti

9.I  Zhotovitel se zavazvje zachové xat ve vztahu k třetí m osobám mlč enlivost
o infoľ mací ch, kteľ é  při plnění  té to smlouvy zí skâ od objednatele nebo
o objednateli ěi jeho zaměstnancí ch a spolupracovní cí ch a nesmí  je zpří stupnitbez
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9.2

9.3

pí semné ho souhlasu objednatele ž ádné  třetí  osobě ani je použ í t Vrozporu s ú ěelem
té to smlouvy,Ţedaž e se jedná:

a) o informace, které  jsou veřejně pří stupné , nebo

b) o pří pad, kdy je zpří stupnění  informace výadovź no zákonem nebo ztwazným
rozhodnutí m opľ ávněné ho orgánu.

Zhotovjtelje povinen zavâzat povinností  mlč enlivosti podle tohoto č lanku odst. 1

smlouvy vš echny osoby, které  se budou podí let na poskýovaní  sluŽeb objednateli
đ le té to smlouvy.

Za poruš ení  povinnosti mlč enlivosti osobami, které  Se budou podí let rla
poskytování  služ eb dle té to smlouvy, odpoví dá zhotovitel, jako by povinnost
poruš ilsám.

Povinnost mlč enlivosti ť ľ vź L i po skonč ení  ú č innosti té to smlouvy.

Veš kerá komunikacemezi smluvní mi stľ anami bude pľ obí hat prostřednictví m osob
oprávněných jednat jmé nem smluvní ch stran, kontaktní ch osob, popř. j imi
pověřených pracovní ků .

9.4

9.5

1'0. Záruka a sankce za její  nedodľ ž ení

10.1 Zhotoví tęI ruč í  za kvalitu j í m prováděných prací  (đ í la) dle té to smlouvy po dobu 24
měsí ců  od data předaní  objednateli za podmí nek uvedených v zárač ní  listině.
(Y záruč ní  listině je nutné  uvé st vjľ obky a mateť rź iy vylouč ené  ze zćruky, resp.
s kľ atš í  záruč ní  lhů tou. Dále je nutné  uvé st podmí nky űdrž by a zachâzení  s výrobky
a matenâIy, její chž  nedodľ ž ení  vyluč uje odpovědnost za výskyt vady v zź trućni
lhů tě).

10.2 Reklamace vad musí  bý provedena pí semně.

10.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit j imuzĺ ané  ľ eklamované  vady ve 1hů tě 20 dnů  od
doruč ení  ľ eklamace obj ednatele.

I0.4 Zhotovitel je povinen v pří padě prodlení  s vt'í zení m reklamace zaplatí t objednateli
smluvní  pokutu ve výš i 500,_ Kč , a to zakaž dý pří pad a zakaž dý kalęndářní  den
prodlení . Sjednanou smlurrní  pokutu je povinen zapIatit do č tmácti (14)
kalendářní ch dnů  ode dne její ho uplatnění .

10.5 Reklamace jsou ze sttarly objednatele řeš eny pověřeným pracovní kem Ing' Antoní n
Přikryl

!1. Smluvní  pokuty a odstoupení  od smlouvy

11.1 Vpří paděnedodrŽení  termí nuzhotovení  a předání  řádně zhotovené ho dí la podle
č 1. 3 smlouvy ze strany zhotovitele, v pří padě nepřevzetí  dilra ze strany objednatele
z dů vodů  vad dí Ia nebo v pří padě prodlení  zhotovitęle s odstranění m vad dí la je
zhotovitel povinen uhĺ adit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0105 "/ , z celkové
ceny dí la zakaž dý í započ ,atý kalendďní  den prodlení .

11.2 objednateljepovinen zaplatí tzhotoviteli zaprodlení  sú hĺ adoufakturypo sjednané

lhů tě splatnosti urok z prodlení  ve výš i 0,050/ " z dluž né  č ástĘ dle pří sluš né  faktury
za kaž dý i započ ,atý kalendářní  den prodlení .

11.3 Smluvní  pokuta a ú rok zpľ odlení  jsou splatné  do č trnácti (14) kalendářní ch dnů
ode dne její ho uplatnění .
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I I .5 Za podstatné  poruš ení  té to SoD zhotovitelem, které  zakládâ pľ ávo objednatele na
odstoupení  od té to smlouvy, se povaŽuje zejmé na:

a) prodlení  zhotovitele se zhotovení m a předání m řádně zhotovené ho dí la o ví ce
než  sedm (7) kalendářní ch dnů ,

b) neodstranění  vad dí la ve lhů tě stanovené  podle č 1. 10 smlouvy'

c) poruš ení  jaké koli povinnosti zhotovitele č l. 9 smlouvy,

đ ) rĺ ezapÎ acovaní  připomí nek objednatele do dí la,

e) postup zhotovitele při zhotovení  dí la v ľ ozporu s pokyny objednatele.

11.6. objednatelje dále opľ ávněn od té to SoD odstoupit v pří padě, Že:

a) vů č i majetku zhotovitele probí há insolvenč ni řizení , v němž  bylo vydáno
rozhodnutí  o ú padku, pokud to prâvni předpisy umoŽňují ,

b) insolvenč ní  nź tvrh na zhotovitele byl zamí tĺ ut proto, ž e majetek zhotovitele
nepostač uje k ú hľ adě nákladů  insolvenč ní ho Ť izeni,

c) zhotovitel vstoupí  do likvidace.

I I .7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit vpří padě, ž e objednatel bude
vprodlení  sú hľ adou sých peněž itých ztxazki vyplývají cí ch zté to smlouvy po

dobu delš í  než  š edesát (60) kalendářní ch dní .

11'8 objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv střiceti denní  (30)

qýpovědní  lhů tou, která poč í nä  bë ž et první m dnem následují cí m po doruč ení
v1ipovědi. V takové m pří padě je zhotovitel povinen uč init j iž  jen takové  ú kony, bez
ĺ ichž  by m ohly bý zâjmy obj ednatel e v âž ně ohľ o ž  eny.

11.9 Úč inky kaž dé ho odstoupení  od smlouvy nastávají  okamž ikem doruč ení  pí semné ho
projevu vů le odstoupit od té to smlouvy đ ruhé  smluvní  stľ aně. odstoupení  ođ
smlouvy se nedotýkâ zejmé na náľ oku na nź ĺ I tadu š kody, smluvní  pokuty a
povinnosti mlč enlivosti.

11.l0Veš keré  zmé ny SoD mohou byt pí semně dohodnuty pouze osobami opľ ávněn;ýł ni
jednat ve věcech té to SoD na samostatných listech ozĺ ač ených jako č í slované
dodatky té to SoD.

12. Ostatní  ujednání

I2.1 Zhotovitel je oprávněn pľ ovádět změny ve slož ení  realí zač ní ho týmu, který
poskýuje objednateli služ by ĺ a zâkladě té to smlouvy, pouze s předchozí m
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen prové st změnu č lena realizač ní ho
týmu na ztlkladé  odů vodněné ho pož adavku objednatele, a to bez zbýeč né ho
odkladu po uplatnění  tohoto pož adavku u zhotovitele.

lŻ .2 Smluvní  strany jsou povinny bez zbytećné ho odkladu oznâmit druhé  smluvní  straně

změnu identifikač ní ch ú dajů  v č l. l smlouvy.

12.3 ZhotoviteI  není  bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele oprávněn
postoupit prź ĺ va a povinnosti z té to smlouvy natřetí  osobu.

12.4 Zhotovitel je povinen umož nit kontrolu dokumentů  souvisejí cí ch s poskytování m
služ eb dle té to smlouvy ze strany objeđ natele a jiných orgánů  oprávněných
k pľ ovádění  kontroly, a to zejmé na ze strany Ministeľ stva vnitra Č R, Ministeľ stva
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ť tnancí  Č R a pří padně dalš í ch orgánů  oprávněných k výkonu kontroly a ze strarly

třetí ch osob' které  týo orgány ke kontľ ole pověří  nebo zmocní .

I2.5 Zhotovitelje povinen ve smyslu ustanovení  Ş  2 pí sm. e) zâkona ě. 320/2001 Sb.,

o finanč ní  kontrole ve veřejné  spľ ávě a o změně některých zź i< onű (zć ĺ kon
o finanč ní  kontrole), spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontľ oly.

12.6 Zhotovitel je povinen upozomit objednatele pí semně na exisĘí ci č i I 'lrozicí  střet

zájmi bezodkladně poté , co střet zájmů  vznikne nebo vyjđ e najevo, pokud
zhotovitel i při vynalož ení  veš keré  odborné  pé č e nemohl střet zĄmt zjistit před

uzavř enim té to sml ouvy.

I2'7 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhľ ad souhlasí  se zveřejnění m své  identifikace a

dalš í ch ú dajů  uvedených ve smlouvě vč etně ceny dí la.

13. Zź ryěreč ná ustanovení

13.1 Tato SoD je sepsaná ve dvou vyhotovení ch, z niçhž kaž đ á' má platnost originálu.
objednatel obdrŽí jeden výtisky a zhotoviteljeden výtisk té to SoD.

13.Ż Smiuvní  strany jsou povinny zachovź lvat vů č i třetí m osobám mlč enlivost o vš ech
skuteč nostech, o nichŽ se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které  se tykaji
č innosti druhé  smluvní  strany.

13.3 Smluvní  strany vztĄemně prohlaš ují , ž e tuto SoD uzavřely svobodně a vä ž né ,
ž e j im nejsou znź lmy jaké koliv skuteč nosti, kteľ é  jĄí  vavření  ýuč ovaly a berou
na vědomí , ž e v plné m rozsahu nesou veš keré  prź tvĺ í  dů sledky plynoucí  z vědomě
nepravdivých j imi uvedených ú dajů .

13.4 Zź xazkové  vztahy se ří dí  podle zálkona č ). 89l20I2 Sb., obč anský zź koní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

13.5 Tato SoD nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a

ú č innosti dnem uveřejnění  v Registru smluv.

14. Pří lohy smlouvy:

nabí dkový rozpoč et ze dne 15.I I .2019

v Q^ afluo+ ( dne: 0 0 -12- 2019 V Olomouci dne: 0 6 -12'2019

MICHAL PIVOVAR
vodoinsta laté rsWí  a topenářství
Věrovany 485, 783 76 Věrovany

Í Č : 661 86 o99, DIČ l CZ7609Ż95375

Ministcrstvo vnttra

generální  Ť editelství  HZS Č R '_ --
Skladovací  a opĺ avárenské  zaŤ í zení  HZs cR

Libuš ina 601/105

za objednatele
Ing. Jiří  N
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Strana 8 (celkem 8)

zástupce


