
Objednávka č. 17/21/23Město Vysoké Mýto 
B. Smetany 92
Vysoké Mýto - Město 
566 01 Vysoké Mýto

Číslo jednací: 
Datum:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Vyřizuje:
Telefon:
Dodací lhůta:

1327611/0100 

30.4.2021

KB, a.s., Vysoké Mýto

MUVM/010235/2021 
9. 2. 2021 
00279773 
CZ00279773

IČO: 28989121 , DIČ: CZ28989121

AWOCADO s.r.o.

Collinova421

500 03 Hradec Králové

Způsob dopravy: ----------------------------------

Objednáváme u Vás zhotovení stojanů na naučnou stezku za cenu 149.000,- Kč bez 
DPH dle cenové nabídky ze dne 3.2. 2021.

Objednatel prohlašuje, že naučná stezka není objednatelem používána k ekonomické 
činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše 
uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o 
DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad 
s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem

Počet listů: 1 
Počet příloh: 1 
Počet listů příloh: 2

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky 

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

/
Datum, podpis, razítko: /



Awocado s.r.o.
Collinova 421
500 03 Hradec Králové
IČ: 28989121

V Hradci Králové 3.2.2021

NABÍDKA - NAUČNÁ STEZKA - VYSOKÉ MÝTO

Specifikace: stojany jsou vyrobeny z masivních smrkových KVH hranolů a povrchově upraveny drásáním, 
střecha je z přeplátovaných prken, povrchově upraveno venkovním lakem.. Potisk se vyznačuje 
mimořádnou kvalitou a dlouhou životností, díky vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Ekologie a udržitelnost: dřevo pochází z trvale udržitelných lesů s certifikací :rZ, nátěry jsou provedeny 
na přírodní bázi např. PNZ (proti plísni, houbám, dřevokaznému hmyzu).

Kalkulace:

prvek

iiii

montíl počat kusú <«i« 1 poínimki

Dandrofon XL 21 BOOM 0« 2000 Kč 23 800 Kč Stfocha (voděodolná pfakllžka, tltsn -Jinak plach, 07 nvn)

Frotétový pult XL 9 600 KČ 500 Kč 2000 Kč 12 100 Kč 1 hod grafika

Potravní lebyrint 22 400 Kč 500 Kč 2000 Kč 1 24 900 Kč Střecha (vodí odolní překližka, than - jinak plach, 07 mm), 1 hod grafika

Tabulky poznáni XL 21 100 Kč 500 Kč 2000 Kč 23 600 Kč Střecha (vodéodolná přaklfíka. titan - jinak plach. 07 mm). 1 hod grafika

Řo'<« - odldopy 21 400 Kč 1 SOD Kč 2000 Kč 25100 Kč Střecha (voděodalnl překližka. titan - zinek plach, 07 mm), 3 hod grafika

Doskočiítž 3* 14000 Kč 0 Kč 2000 Kč 14000 Kč

Zvukoví tabule ptád 30 200 Kč 500 Kč 2 000 Kč 32 700 Kč Střecha (vodéodoinl překHka. titan -zinek plech, 07 mm), hod grafika

Poxoso XL 23400 Kč 500 Kč 2000 Kč 1 25 900 Kč Střecha (vodéodolná překližka, titan - jinak plech, 07 miri), 1 hod grafika

'Celkem ! 14B200K*

Dopraví 80 km 00 Kčrltm) 800 Kč Ceny jsou uvedené bci DPH 21%

! 149 000 KčjCENA CELKEM



Tabulky poznání XL
o Rozměry! ($) 98 cm x (v) 230 cm
o Na tabulí najdete 16 otočných tabulek o velikostí 15x13 cm. 
o Můžete vybírat z mnoha témat (stopy zvěře, dřeviny, houby jedlé, houby 

nejedlé, ptáci, dravci a sovy, hmyz, motýli, obojživelníci) nebo si zvolit téma 
vlastní.

o K výrobě jsme použili smrkový KVH hranol.

Řeka s odklopy - atyp (vychází z produktu Rozklad odpadků) 
o Rozměry se stříškou: (š) 1 24 cm x (v) 158 cm 
o Tabule zobrazuje 12 odklopů, pod kterými se skrývají typičtí 

obyvatelé daného biotopu 
o Velikost odklopných tabulek je 15 x 15 cm. 
o K výrobě jsme použili KVH smrkový hranol.

DoskočJště 3m

o Rozměry: (š) 326 cm x (v) 50 cm 
o Vrchní část doskočistě funguje také jako kladina, 
o Na doskočišti najdete ilustrace a

délku skoku těchto zvířat: vrabec, blecha, 
kobylka, skokan, líska, kuna, veverka, rys, zajíc a 
jelen.

o K výrobě jsme použili smrkový KVH hranol 
s drásaným povrchem.

Zvuková tabule ptáci
o Rozměry: (š) 1 14 cm x (v) 230 cm
o Obsahuje 16 otočných tabulek s QR kódy s návodem na zvukovou 

tabuli.
o Tabulky jsou oboustranně potištěné, autorskými ilustracemi zvířat, 

QR kódy a krátké zajímavosti o nich. 
o K lovení hlasů zvěře potřebujete jen mobilní telefon nebo tablet 

a nainstalovanou appku Lesní svět - pro Android a pro iOS. 
o Lovem (naskenováním QR kódu) získáte do mobilního zařízení hlas 

zvířete, ilustraci a zajímavosti o něm.
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