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SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
č. 6440-0203-2016-029

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1.1 Česká republika - Ministerstvo obrany 

Síálo:
IČO:
DÍČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zí kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národni banka, pobočka Praha, Na Příkopč 28, Praha 1

Kontaktní osoba: 
e věcech smluvních:

-,vc věcech technických:

Ing. Ladislav Hampl,
na základě pověření ministra obrany ČR č. j. 2493/2014-1140 ze 
dne 19. 12. 2014 vydaného ve smyslu § 7 odst. 2 zák. 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Ladislav Hampl,
vedoucí Oddělení provozu a FM Praha, Odboru provozu 
nemovité infrastrukturvAHNM__
Lenka Hubáčková,^|^B^^^J PS 0110 Jínce 

I Ladislav Hořejší,0203 Strakonice
i Dana Havlíčková, PS 0308 Klatovy

> Jiří Hořčička0320 Plzeň
Martin Jelínek^HUHHH PS 0344 Radošov - Vlij 

I Hradišt^^^^^
tel, Fax: 973 296 212

e-mail:
datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 
Odbor provozu nemovité infrastruktury 
Hradební 772/12 
110 05 Praha 1

lále také jen „objednatel11 na straně jedné

!. EKOSAN servis s.r.o.: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
123008
[Sídlo: Fortenská 43, 537 01 Chrudim - Chrudim I
ÍIČO: __ 27505936
jDIČ: ~_CZ27505936

'Bankovní spojeni: KB Chrudim
V

iCíslo účtu:
(Zastoupená: Ing. Marie Zavadilová, jednatel
i Kontaktní osoba: Micha^avadi^^
I E-mail:

i Datová schránka: 9n43emc
| Adresa pro doručování: EKOSAN servis s.r.o., Fortenská 43, 537 01 Chrudim
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dále také jen „poskytovatel44 na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,ObčZ“) a podle § 1746 odst. 2) tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva44).

í Článek 1
, Účel smlouvy

. Účelem smlouvy je zajistit provádění „Speciální ochranné deratizace-dezinsekce-dezinfekce44 
(dále jen ,,DDD“) v objektech provozních středisek PS 0110 — Jince, PS 0203 - Strakonice, PS 0308 - 
Klatovy, PS 0320 - Plzeň a PS 0344 - Radošov - VÚj Hradiště (dále jen 4tPS”), na teritoriu AHNM - 
OgPFM Praha.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.J.

2,2.

i

i

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele provést na své náklady a nebezpečí pro 
objednatele - Deratizace, dezinsekce a dezinfekce v objektech AHNM OdPFM Praha - PS 
0110 - Jince, PS 0203 - Strakonice, PS 0308 - Klatovy, PS 0320 - Plzeň a PS 0344 - Radošov 
- VÚj Hradiště.
Služby budou spočívat v souhrnu následujících plnění:

a) provádění DDD v rozsahu zadání blíže specifikovaného v „Upřesnění podmínek realizace 
zakázky44, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“);

b) provádění DDD v rozsahu zadání podle výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „příloha č.2“), podle četnosti jednotlivých činností, míst plnění 
a rozsahu ploch a množství použitých přípravků dle návodu výrobce;

c) vyhodnocovaní a vyplňovaní po každém provedení DDD “Protokol o provedení prací 
DDD”, dle tiskopisu schváleného Hygienickou službou ČR - (dále jen „protokol44);

d) odstranění vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy;

e) provádění zásahů, zejména u švábovitého hmyzu, s důrazem na kuchyně, ošetřovny, 
proviantní a výstrojní sklady a ubytovny;

f) v případě přetrvávajícího výskytu hlodavců, obtížného hmyzu resp. plísní v opakování 
zásahu v ošetřovaném místě se změnou použitých přípravků;

g) zapsání použitých výrobků do protokolu;

h) používat pouze přípravky schválené Hygienickou službou ČR s příslušnými atesty, a to 
v souladu s návodem výrobce;

i) práce musí poskytovatel dále provádět podle Standardní metodiky k provádění dezinsekce 
a speciální ochranné deratizace vydané Hygienickou službou ČR;

j) při realizaci prací používat pouze přípravky k předmětu plnění zakázky určené a povolené, 
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu zákona č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, a dále ve smyslu Nařízení EP a rady EU č. 528/2012 , o 
dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

2.3. Podrobný popis služeb a rozsah jednotlivých činností jsou sjednány touto smlouvou, stanoví
j výkaz výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
2.4. Poskytovatel se za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, technickými 

předpisy a normami, záručními listy (návody, provozními manuály, pokyny výrobce) a touto
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smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby uvedené v tomto článku smlouvy.
2.5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost pro plnění smlouvy 

a za poskytnuté služby poskytovateli zaplatit cenu uvedenou v Čl. 4 smlouvy.
2.6. Poskytovatel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu podle smlouvy a že se 

za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, jeho 
bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy,

1 technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení služby.
Poskytovatel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.7. Jednotlivé části služby (věcný obsah, rozsah jednotlivých prací, požadavky na zhotovitele) 
jsou podrobně specifikovány v zadání výběrového řízení „AHNM OdPFM - Deratizace, 
dezinsekce a dezinfekce v objektech OdPFM Praha - PS 0110, PS 0203, PS 0308, PS 0320 a 
PS 0344“, č. j. „T004/16V/00030007“ a v příloze č. 1 “Upřesnění podmínek realizace 
zakázky”, a příloze č. 2 „Výkaz výměr“.

Článek 3
Místo a termín plnění

3.1. Poskytovatel je povinen řádně poskytovat služby od 1.10.2016 do 31.12.2017.
3.2. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli služby v dohodnutých termínech. Pokud 

nejsou tyto stranami určeny, tak na písemnou či telefonickou výzvu objednatele, která bude 
poskytovateli doručena jeden den před poskytnutím služby. Písemnou výzvou se rozumí 
zaslání faxové, případně e-mailové výzvy, jejíž přijetí je poskytovatel povinen bez zbytečného 
odkladu potvrdit. Takto dohodnutý a odsouhlasený termín je závazný.

3.3. Službu bude poskytovatel provádět v pracovní dny v době:
Po-Čt od 07:00 hod. do 15:30 hod.
Pá od 07:00 hod. do 13:00 hod.

3.4. Termínový rozvrh pravidelně poskytovaných služeb:
Deratizace jarní - měsíc březen, duben;
Deratizace podzimní - měsíc říjen, listopad.

3.5. Místo poskytování služeb jsou budovy, objekty, zařízení a pozemky specifikované v příloze
, č.2 této smlouvy.
3.6. Předmět služby bude splněn řádným ukončením prací, potvrzením předání a převzetí místa 

plnění objednatelem a vyklizením a předáním pracoviště objednateli.

Článek 4 
Smluvní cena

4.1. Cenu poskytnutých služeb si smluvní strany sjednaly podle cenové nabídky podané 
poskytovatelem prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket. Cena v ní je úplná a 
závazná. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.Cena za služby je 
maximální. Cena za poskytnutou službu je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky v celkové výši:
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ía

.2. Celková cena za služby:
Cena nejvýše přípustná bez DPH .......................... 98 590,8600 Kč

DPH 21%.................................................................20 704,0806 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH.........119 294,9406 Kč.

Slovy:stodevatenácttisícdvěstědevadesátčtyřikorunčeských/9406 hal 

PS 0110 Jince

Cena nejvýše přípustná bez DPH.................................... 31 839,5500 Kč

DPH 21%.......................................................................... 6 686,3055 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH............38 525,8555 Kč.

j Slovy: třicetosmtisícpčtsetdvacetpetkorunčeských/8555 hal

Za PS 0203 Strakonice

Cena nejvýše přípustná bez DPH.................................... 18 080,3600 Kč

DPH 21%...........................................................................3 796,8756 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH............21 877,2356 Kč.

Slovy: dvacetjednatisícosmsetsedmdesátsedmkorunčeských/2356 hal 

Za PS 0308 Klatovy

Cena nejvýše přípustná bez DPH.................................... 16 348,0700 Kč
DPH 21%...........................................................................3 433,0947 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH............19 781,1647 Kč.

Slovy: devatenácttisícsedmsetosmdesátjednakorunčeských/1647 hal

ta PS 0320 Plzeň

Cena nejvýše přípustná bez DPH............................. 9 034,3400 Kč

DPH 21%................................................................... 1 897,2114 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH............10 931,5514 Kč.

Slovy: desettisícdevětsettřicetjednakorunčeských/5514 hal

Za PS 0344 Radošov - VUj Hradiště

Cena nejvýše přípustná bez DPH........................... 23 288,5400 Kč

DPH 21%...................................................................4 890,5934 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem vč. DPH............28 179,1334 Kč.

Slovy: dvacetosmtisícstosedmdesátdevětkorunčeských/1334 hal

4.3. Podrobná skladba ceny za služby podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty

, veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a
dodání věcí nezbytných pro řádné provedení služby a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností poskytovatele plynoucích z této smlouvy).

4.4. Poskytovatel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených
I prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou
1 zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v

příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
4.5. V ceně specifikované v čl. 4. 2. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 

spojené s plněním této smlouvy.

4/9



MO evid. č. smi.: 6440-0203-2016-029

Článek 5
Fakturační a platební podmínky

5.1. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura") za každé období, kdy byla 
služba řádně poskytnuta, a to nejdéle do 15-ti dnů ode dne jejího protokolárního předání 
objednateli. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce podle předloženého, 
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu. Den 
odsouhlasení soupisu objednatelem se považuje za den protokolárního převzetí a den 
zdanitelného plnění.

5.2. Budou-li u poskytovatele 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 objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

5.3. Fakturu odešle poskytovatel objednateli doporučeně na adresu PS ve dvojím vyhotovení.
- Provozní středisko 0110 Jince, vedle starých kasáren ul. Zborovská, 262 23 Jince

; - Provozní středisko 0203 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice II
- Provozní středisko 0308 Klatovy, Dragounská ul. 66, 339 01 Klatovy

. - Provozní středisko 0320 Plzeň, Štefánikovo náměstí 1, pošt. přihr. 150, 304 50 Plzeň
; - Provozní středisko 0344 Radošov - VÚj Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov

Faktura podle ZDPH a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
a) označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura" s uvedením evidenčního čísla;
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením ICO a DIČ;
c) název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ, s upřesňujícím dodatkem „AHNM 

Praha";
d) číslo této smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
e) rozsah a předmět plnění;
f) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
g) název přejímajícího podle této smlouvy;
h) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH
i) základ daně v korunách a haléřích za službu;
j) základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH;
k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů 

nahoru;
: 1) cena za službu celkem v Kč včetně DPH;

m) označení peněžního ústavu a číslo účtu poskytovatel, na který má být poukázána platba;
n) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
o) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm 

zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
5.4. K faktuře musí být připojen originál “Protokolu o provedení prací DDD”, odsouhlasený 

objednatelem.
5.5. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Splatnost faktur doručených 

v měsících prosinci a lednu se po dohodě stran prodlužuje na 60 kalendářních dnů. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
směrováním na účet poskytovatele.

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

5.7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
5.8. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.
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Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

v

Článek 6
Podmínky poskytování služeb

6.1. Poskytovatel je povinen dostavit se na místo poskytování služeb vždy v dohodnutém termínu 
nebo dle pokynu objednatele.

6.2. Řádně dokončená služba je služba dokončená včas a bez vad. O předání prací bude sepsán 
“Protokol o provedení prací DDD”, který podepíší obě smluvní strany a jenž bude obsahovat 
datum a místo předání, druh použitého materiálu a přípravku.

6.3. Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech nastalých 
skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí služeb nebo plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy.

6.4. Poskytovatel je povinen vždy na svůj náklad po ukončení provádění každé jednotlivé činnosti 
v rámci poskytování služeb odstranit veškerý vzniklý odpad, a to v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zajistit úklid pracoviště/pracovišť, kde jednotlivé činnosti dle této smlouvy prováděl.

6.5. Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování služeb případnými pokyny objednatele 
a neprodleně řešit připomínky objednatele týkající se poskytování služeb. Na případnou

| nevhodnost pokynů poskytovatele je povinen jej upozornit.
6.6. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu poskytování služeb poskytovatele, když 

poskytovatel je povinen kontrolu objednateli umožnit.
6.7. Poskytovatel je povinen provádět služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6.8. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při 

poskytování služby a zachovávat zásady utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 412/2005 Sb“).

6.9. V případě poskytování služeb u objednatele je objednatel povinen toto místo poskytovateli 
zpřístupnit. Poskytovatel má právo vstupovat na místo poskytování služeb nacházející se 
u objednatele pouze v souvislosti s poskytováním služeb.

6.10. Objednatel je povinen zajistit poskytovateli podmínky potřebné k poskytování služeb a předat 
mu podklady potřebné k poskytování služeb.

6.11. Poskytovatel se zavazuje, že samostatně a ve vlastní režii bude zajišťovat proškolování 
a následnou kontrolu svých zaměstnanců ze všech platných předpisů a nařízení v oblasti PO, 
BOZP a hygieny. Dále proškolí před zahájením prací své zaměstnance podle interních

■i. předpisů PO a BOZP objednatele a bude kontrolovat jejich dodržování.
t6.12. Vstup osob a vjezd vozidel do zabezpečené oblasti musí být předem povolen velitelem

objektu. S ohledem na režim vstupu do prostoru je nezbytné 4 pracovní dny před zahájením 
prací oznámit jména a čísla OP osob, které budou práce na díle provádět. Vstup nebude 
povolen osobám cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními 
příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

6.13. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do 
těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu 
státu náleží a se kterými byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem
k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní
prostředky. Vystavení takového zákazu vstupu nezbavuje poskytovatele povinnosti řádně a 
včas vykonat sjednané činnosti.

6.14. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sjednané služby ve spolupráci s jinými subjekty - 
subdodavateli. Poskytovatel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých 
subdodavatelů. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je poskytovatel na 
požádání objednatele povinen předložit.
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Článek 7
Odpovědnost za škodu a záruka za jakost služeb

7.1. Poskytovatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
poskytování služby objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit 
nebo odstranit na své náklady.

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

7.3. Poskytovatel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností objednateli, případně třetím osobám, a to ve 
výši pojistného plnění min. 3 000 000,00 Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění 
(úředně ověřenou kopii) je poskytovatel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po 
podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

7.4. Každá jednotlivá poskytnutá služba dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě a nesplňuje požadavky na služby dle této smlouvy.

7.5. V případě výskytu vady objednatel písemně vyzve poskytovatele kjejímu odstranění, 
a to do 8 hodin poté, co se vada stala zjevnou (dále jen „reklamace"), a to zpravidla faxem na 
faxové číslo poskytovatele uvedené v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je poté povinen odstranit 
vady nejdéle do 48 hodin od reklamace. O odstranění vad poskytovatel informuje objednatele, 
který řádné odstranění vad písemně potvrdí.

7.6. Objednatel může zvolit, zda požaduje odstranění vad provedením doplňujících prací, nebo zda 
požaduje přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby.

Článek 8
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

8.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením služby v termínu dle této smlouvy je povinen 
zaplatit smluvní pokutu 300,00 Kč za každý den prodlení až do doby zahájení činnosti.

8.2. V případě prodlení s poskytováním služby delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 50 000,00 Kč.

8.3. Pokud poskytovatel nesplní povinnost odstranit vady poskytnuté služby ve stanovené lhůtě dle 
této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu 300,00 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním vad.

8.4. V případě, že poskytovatel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

8.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 7.3. smlouvy, uhradí 
poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

8.6. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury - daňového dokladu je poskytovatel 
oprávněn požadovat úrok z prodlení dle nařízení 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, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.7. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

8.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
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8.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo uplatňovat smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, na něž vznikl nárok po 
dobu platnosti smlouvy.

Článek 9 
Zánik závazků

9.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a) splněním závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů;
c) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení 

některou ze smluvních stran;
d) výpovědí objednatele bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce dvou měsíců, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a 
končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ve smyslu § 1977 OZ se 
rozumí zejména:
a) prodlení se zahájením a prováděním služeb dle této smlouvy delší než 2 dni;
b) poskytnutí služby s více nebo opakujícími se vadami;
c) opakované nedodržení sjednaného rozsahu a požadované kvality poskytované služby;
d) neodstranění vad poskytované služby ve sjednané době dle této smlouvy;
e) porušení režimových opatření vojenského objektu podle čl. 6.12. smlouvy.

9.3. Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí 
ustanoveními § 2001 až 2005 OZ.

Článek 10
Závěrečná ujednání

10.1. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 

ze základních identifikačních údajů, telefonních nebo faxových čísel či oprávněných osob, 
včetně právního nástupnictví.

10.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností či 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví 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 si 
vyzvedne.

10.4. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

10.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Poskytovatel přitom bere 
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 
Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti 
o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost 
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

10.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
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podepsanými oběma smluvními stranami.
10.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9ti stranách a uložena na 

www.tendermarket.cz. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického 
podpisu poslední smluvní stranou.

10.8. Strany si tuto smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými 
podpisy.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 - upřesnění podmínek realizace zakázky a 
příloha č.2 výkaz výměr.

10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

za objednatele

Ing.Ladislav Hampl 
vedoucí OdPFM Praha

za poskytovatele

Ing. Marie Zavadilová 
jednatelka

EKOSAN servis s.r.o.

i
j
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Příloha č. 1 - Upřesněni podmínek realizace zakázky

Název akce:
AHNM OdPFM - Deratizace, dezinsekee a dezinfekce v objektech OdPFM Praha - 

PS 0110, PS 0203, PS 0308, PS 0320 a PS 0344

Identifikace a kontaktní údaje zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, Odbor provozu nemovité 
infrastruktury AHNM, se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, IČO 60162694.

Kontaktní osoby: Lenka Hubáčková, 
Ladislav Hořejší, 
Dana Havlíčková, 
Jiří Horčička, 
Martin Jelínek,
Ing. Aleš Chalupník 
Bc. Ondřej Bohm

PS 0110 Jinee 
PS 0203 Strakonice 
PS 0308 Klatovy 

PS 0320 Plzeň 
PS 0344 Radošov-VÚj 

AHNM OPNJ 
AHNM OPNI

Předmět plněni:
Předmětem zakázky je zajistit provádění „Speciální ochranné deratizace - dezinsekee - 

dezinfekce11 (dále jen ,,DDD“) v objektech provozních středisek PS 0110, PS 0203, PS 0308, PS 
0320 a PS 0344, na teritoriu AHNM - OdPFM Praha.

Účelem zakázky je provedení odborných činností směřující k ochraně zdraví fyzických osob 
a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, 
škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

i
!

Upřesnění požadovaných prací: V rozsahu zakázky bude provedeno:
- Uchazeč bude provádět „DDD“ v rozsahu zadání podle výkazu výměr, který' je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí smlouvy, podle četnosti jednotlivých činností, míst plnění a rozsahu ploch a množství 

použitých přípravků dle návodu výrobce;
- Ucházeč se zavazuje provádět služby DDD s používanými přípravky, které jsou schválené 
hygienickou službou ČR s příslušnými atesty. V oblasti - deratizace: mimo jiné NORAT G, 
PATEjNRAT G, DERATION SÁČKY - nástrahu dávat do označených papírových jedových staniček. 

Ve vlhkém prostředí a kanálech - NORAT H, HUBEX, KUMATOX, BARAKI B. Voskové bloky ve 
staničkách umělohmotných (PROMUS, RATEKO, PROTECTA), a dalšími přípravky k tomu určenými 

a povolenými ve smyslu zákona číslo 120/2002 Sb. dezinsekee mimo jiné přípravky CIMETROL, 
EMPlkE 20, K-OTHR1NE, MASTER 25 ME, CRACKDOWN RAPIDE , ULV aplikace, a dalšími 

přípravky k tomu určenými a povolenými ve smyslu zákona číslo 120/2002 Sb. dezinfekce -mimo jiné 
SÁVO , Pregnolit, chloramin a dalšími přípravky k tomu určenými a povolenými ve smyslu zákona 
číslo 120/2002 Sb.;
- Uch; zeč se zavazuje provádět služby DDD s používanými dalšími přípravky ,v současné době 
schválenými a srovnatelnými (vyjmenovat v rozpisu prací), popřípadě provádět DDD přípravky 
zavedenými a osvědčenými firmou, fyzickou osobou,které odpovídají a jsou povoleny zákonem číslo 
120/2002 Sb. ., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a ve změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a musí dodržet návod k jejich použití 
stanoýený výrobcem;
- Uchazeč se zavazuje provádět činnosti DDD podle výše uvedené specifikace předmětu plnění viz. 
Výkaz výměr, dle četnosti jednotlivých činností, míst plnění a rozsahu ploch za použití stanovených 
přípravků. Při realizaci prací bude poskytovatel používat pouze přípravky k tomu určené a povolené, ve 
smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a ve změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a musí dodržet návod k jejich použití stanovený výrobcem.
- V případě mechanického hubení nesmí DDD odporovat požadavkům zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Práce DDD dále provádět dle Standardní metodiky
k provádění ochranné dezinsekee a speciální ochranné deratizace vydané hygienickou službou ČR.
- Ucházeč se zavazuje vyhodnocovat a vyplňoval po každém zásahu DDD v daném objektu “Protokol 
provedení prací DDD” , dle tiskopisu schváleného hygienickou službou ČR. Protokol bude přiložen

k faktuře a musí být potvrzen osobou zodpovědnou v jednotlivých PS ve výše uvedených místech



plnění. Dále poskytovatel odstraní odpady vzniklé touto činností v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech ve změně některých souvisejících zákonů.

Veškeré práce, jejich rozsah a požadavky jsou specifikovány v zadání výběrového řízení:
„AHNM OdPFM - Deratizace, dezinsekce a dezinfekce v objektech OdPFM Praha - PS 0110, PS 
0203, PS 0308, PS 0320, PS 0344“, č. j. „T004/16V/00028707“

Veškeré práce budou prováděny (a naceněny) včetně ostatních nespecifikovaných činností, např. 
dopravja, použití přípravků a techniky atp. Ceny zadané uchazečem jsou konečné a jsou v nich 
započítány přímé i nepřímé náklady pro provedení požadovaných prací.

Požadavky na zhotovitele: Uchazeč předloží v elektronické podobě v době přijímání nabídek 
do ísystému Tendermarket:
- \jýpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán (ZVZ § 54 písm. a) zákona);

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(zj^Z § 54 písm. b) zákona);

- Oprávnění k odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace v rozsahu daném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ve znění 
vyiíášky č. 472/2006 Sb.

- Čjlenství ve Sdružení pracovníků DDD České republiky a evropské asociace CEPA.

- Oprávnění k nakládání s odpady, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech, nebo 
případně doložit smluvní vztah s firmou, která vlastní požadované oprávnění.

- "Vzhledem k charakteru objektu budou dohodnuty zásady činnosti a chování pracovníků při 
realizaci zakázky z hlediska dodržování BOZP. Požadovaná kvalita provedených prací je 
vyťnezena v zadávacím řízení a z příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti.

j Uchazeč má povinnost splňovat tyto výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady, 
poVinnost doložit výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady se vztahuje i na 
subdodavatele.

Uchazeč předloží v elektronické podobě v době přijímání nabídek do systému Tendermarket:

- vyplněný návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje a cenu, na posledním listě orazítkovaný a 
poáepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče (platný je i elektronický podpis);
- vyplněnou přílohu cenovou nabídku (nedílnou součástí podání cenové nabídky bude pro všechny 

uciazeče vyplněná příloha č. 2 - „Výkaz výměr“).

Uchazeč provede kontrolu správnosti výpočtu v příloze č.2 „Výkaz výměr“(pět listů „ 
Jince 0110, Strakonice 203, Klatovy 308, Plzeň 320 a Hradiště 344), následnou cenu uvede 
jako svou nabídkovou cenu v el. Tržišti Tendermarket. Za správnost výpočtu a uvedené 
nabídkové ceny odpovídá uchazeč.

Nedoloží-li uchazeč některý ze zadavatelem požadovaných kvalifikačních a profesních 
předpokladů, včetně ostatních dokladů viz. výše, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení!!!

Místo plnění:

J
 Místa poskytování služeb jsou budovy, objekty, zařízení a pozemky ve správě PS 0110 
ce, PS 0203 - Strakonice, PS 0308 - Klatovy, PS 0320 - Plzeň a PS 0344 - Radošov - VÚj 
Hijadiště, specifikované v příloze č. 2 - „Výkaz výměr“.

Předpokládaná doba realizace :
I

zahájení:
ukončení:

1.10.2016 
31.12.2017
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TABULKA: SEZNAM OBJEKTŮ, ČETNOST ÚKONŮ. CENA ZA OBDOSl 2016-2017 - SLUŽEB DOD : DÍLČÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 5 
PS 0344 Hradittt, Rodoiov • VuJ HradiitO, 36471 Bochov

PA. PS
název stave 
objektu

mlho
itstoCE

charakteristika budovy 
zkolaudováno jako:

a

|

i

t

cena
vteeh

nákladů 
na leden 
úkon bez 

DPH

Četnost

za
období
2016
2017

cena vtach 
nákladů za 

období bez OPH

&

cena 
vfech 

nákladů 

zajeden 
úkon 
(bez 

DPH KS)

eebiost
ze

obdob!
2016
2017

cena vtech 
nákladů za 

dobdobl bez 
OPH

l

cena 
ví ech 

náktadC

za
Jeden
úkon
(bez
OPH
K£)

fetnott
n

období
2016
2017

ceneviech 
nákladů za 

období2016- 
2017 bez DPH

1. 344 Obrovtas 03-434)14)01 Rodinní domek £.3 130 0.1400 3 I' 54.6000 520 0.3500 2 I 364,0000 300 05500 2 l 210.0000

2. 344 btíV MčtAA bv 03-48-164)01 Ubikace £.1 376 0.1400 3 I 159,1600 - 100S 05500 2 I 703.5000 400 0,3500 2 i 260.0000

344 03-46-16-002 Sklad materiálu £.2 68 0.1400 3 I 41.1600 0

344 03-46-16-005 Sklad £.6 183 0.1400 3 I 76.6600 ' 0

344 03-46-16-007 Ubikace £.4 154 0,1400 3 I 64.6800 ' 405 05500 2 ! 263.5000

344 03-46-16-008 Sklad £-3 185 0.1400 3 I 77.7000 • 0

344 03-46-16-012 SkJ.-WdrH munice £7 68 0.1400 3 I 26.5600 0

344 03-46-16-013 VÍZ fldklE.6 36 0.1400 3 I 15,9600 - 360 05500 2 266.0000

344 03-46-164)20 Tankoví stfelnlcefSrt 359 0 1400 3 I 150 7600 0

344 03-48-16-021 ParkovUtéfdozortO 20 0.1400 3 I 6.4000 0

344 03-46-164)24 Milenka Jesefl £.10 160 0,1400 3 I 75,6000 460 05500 2 336.0000 150 05500 2 i 105,0000

3. 344 PS Pleálveel 03-46-17-001 Sktod £.1 66 0,1400 3 I 36,9600

344 03-46-17-002 ftldfclvíž £.1 155 0.1400 3 I 65.1000 930 05500 2 651,0000 60 0,3500 2 1 42.0000

344 03-46-174)04 Sklad £.3 170 0.1400 3 I 0.4200

344 03-46-17-005 Sklad £.4 170 0.1400 3 I 0 4700

344 03-46-17-016 Péch.stTetnlceMozv.) 15 0.1400 3 I 0,4200

4. 344 PLS Březine 03-48-18-001 Ofiny PL £. 3 83 0.1400 3 i 0,4200 - 2S0 05500 2 0.7000

344 03-46-164)02 Sklad ter£Ů*cnráž £.2 199 0.1400 3 1 • 0,4200

344 ♦ 03-46-16-004 VííndldM 48 0.1400 3 1 -. 20,1600- - 720 05500 2 504.0000

344 03-46-164)06 PerkováStéfsi. buAkel 15 0.1400 3 I 6 3000

344
i

03-48-18-008 TPS (sklad terfiů) 75 0.t400 3 I 31,5000

6. 344 03-46-21-001 ftfdldvéž £.1 250 0.1400 3 1 - 105,0000 1350 05500 2 945,0000

344 03-46-21-004 Domek pram.kvsetky 150 0.1400 3 I 63.0000 600 05500 2 420,0000 300 05500 1 105.0000

344 03-48-21-009 Souttiíl/etnieo-zdr-n. 360 0.1400 3 I 159.6000

344 03-48-71-009 StroMce-eki.oieehoví 400 0.1400 3 I 166 0000

344 03-46-214)16 TRAFO podružná 1 0.1400 3 I 0.4200

344 03-46-714)17 El.zal, botová Eésti 20 0.1400 3 I 8.4000

344 03-46-21-020 TRAFO 160XVA bunkr 1 0.1400 3 I 0,4200 ''

344 l 03-46-21-021 Véi-oozer.PSa (bunkr) 360 0,1400 3 I 159.6000 1050 05500 2 73S.OOOO

C. 344 RCTureí | 03-46-22-001 RkJIcl vát £.1 56 0.1400 3 I . 24.3600 - 150 05500 2 10S,0000

344 i 03-46-22-002 Statek ubytovna £2 260 0.1400 3 I 117.6000.

344 * 03-46-224)03 Sklad (truhlárna) £.3 266 0,1400 3 I 112.5600 710 0.3500 2 497,0000

344 i 03-46-22-004 Sklad statek £.4 226 0.1400 3 1 9S.7800

344 » 03-48-224)05 Sklad (žengnl)£A 434 0.1400 3 1 162,2800

344 í 03-48-22-006 UHkficetbýv.ákettW.O 228 0.1400 3 1 95,7600 v 630 05500 2 441,0000 228 0.3500 2 . 0,7000

344 1 03-48-224)07 KM Pdema(bív fn) £.7 240 0,1400 3 1 100.8000 . 640 05500 2 446,0000

344 1 03-48-224)08 VefiehtvVbív hospoda) 270 0,1400 3 1 113,4000 ' 710 05500 2 497.0000 270 0.3500 2 0,7000

344 1 03-48-22-021
fUdK.CVf£títá-u£.Mok

262 0,1400 3 1 118,4400 705 0.3500 2 i 493.5000

344 1 03-48-22-025 Odstotoeha-buftka 20 0.1400 3 1 6.4000 -

344 1 03-46-22-027 F1 ořte TRAFO 750 kVA 1 0.1400 3 1 0.4700

344 1 03-46-22-028 El OflO TRAFO 100 WA 1 0.1400 3 1 0.4200

344 1 03-46-22-030 Umívámaapakrvne 458 0.1400 3 ! 197 3600

344 » 03-48-22-031 SroddtKdomek ebdvny) 31 0,1400 3 13.0200

344 1 03-48-22-036 Sítí kanaSzabil-ki 20 10,0000 3 600,0000

344 1 03-46-22-042 Penál efeeha -2> buíke 46 0,1400 3 1 20,1600

344 1 03-48-22-044 Srub £. 2 117 0,1400 3 : 49.1400 - 117 > 0.3500 2 815000

344 1 03-48-22-054 Srub £. 1 117 0,1400 3 i 49,1400 117 0,3500 2 61.9000

7. 344 Redoiov | 03-48-23-001 U&itoce. kinedáto, KS 1032 0,1400 3 ; 433,4400) 1990 05500 2 i 1393,0000

344 i 03-46-23-006 SHedf.4 60 0.1400 3 i -33 6000

CELKEM

344 1 03-46-23-010 Ptoehy odstavu é-7vtul 168 0,1400 3 ! 70.5600 -

344 1 03-46-234)17 S81 ksnol&eCnl-k« 20 10.0000 3 l > 600.0000

344 03-46-23-034 Hat* JESENÍK £. 9 710 0.1400 3 ! 2982000

344 1 03-46-23-035 Hala TOV-oaráte £.6 6S2 0.1400 3 ' 273 6400

344 1 03-46-23-036 ESO odstf. Stáni £.10 24 0.1400 3 1 10.0800

344 1 03-46-23-699 Strážní domek £.13 11 0.1400 3 4,6200

(. 344 Otouhá l 03-46-264)01 Sklad PHM £. 1 35 0,1400 3 '14.7000 •

344 1 03-46-28-002 Sklad odpadků £. 2 16 0.1400 ; ...-,7,5600..

344 1 03-46-26-004 Ubikace £. 4 * kuehyft 700 0.1400 I 294.0000 1630 -05500 6 1 3 643.0000 700 0.3SOO 2 490.0000

344 1 03-46-264)05 TOV e. 5 (garáže VHJ) 199 0.1400 ‘ 63,5600

9. 344 Sechrův Dvůr 1 03-16-29-002 AdmMstrat. budova 1532 0.1400 3 643.4400 4000 0,3500 1 1 400,0000

344 1 03-16-294)03 Dl*nv»nnstřeiek£ 4 563 0.1400 236.4600 - •

344 1 03-16-294)05 Garáže osob. vozů 24 0,1400 10,0600 -
344 1 03-16-294)12 Kanabaee- ks vpusti 6 10.0000 240.0000 „

10. 344 Karlovy VatvHJlurvU 03-16-404)01 AdmMstrat budova 170 0.1400 3 - 71.4000- 4S0 05500 2 315.0000

11. 344 Karlovy Vervi- PDA 03-16-46-001 POA-Nákladní ulice 146 0,1400 3 61.3200 SS6 05500 2 3695000
CELKEM PS 0429 VOl 13 576 xxxx XXXX UUI 20 295 XXXX XXXX xxu 2 408 XXXX XXXX XXXX

Celková cena iez OPH - PS 0344
É DERATIZACE ->

6 860.9400
DEZINSEKCE ->

15 1945000
DEZINFEKCE->

1 233.4000 23 288,5400 Kč

DPH 21% | 1 440.7974 3 190,7820 259.0140 4 890,5934 Kč

Celková cena víotní OPH • PS 0344 
l

8 301.7374 18 384.9820 1 492.4140 28 179,1334 Kč



SOUHRN CENY

PS 0110 Jince DERATIZACE OEZINSEKCE DEZINFEKCE

Celková cena bez DPH 19 683.3000 Kč 9 252.2500 Kč 2 604.0000 Kč

21 % DPH 4 196.4930 Kč 1 942,9725 Kč 546.8400 Kč

Celková cena včetně DPH 24 179,7930 Kč 11 195,2225 Kč 3 1 50,8400 Kč

PS 0203 Strakonice DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

Celková cena bez DPH 11 732.7600 Kč 2 451.4000 Kč 3 896.2000 Kč

21 % DPH 2 463,8796 Kč 514,7940 Kč 618,2020 Kč

Celková cena včetně DPH 14 196.6396 Kč 2 966.1940 Kč 4 714.4020 KČ

PS 0308 Klatovy DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

Celková cena bez DPH 11 724,2200 KČ 3 363.8500 Kč 1 260.0000 Kč

' 21 % DPH 2 462.0862 Kč 706.4085 Kč 264.6000 Kč

Celková cena včetně DPH 14 186,3062 Kč 4 070.2585 Kč 1 524.6000 Kč

PS 0320 Plzeň DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

Celková cena bez DPH 6 500.3400 KČ 1 414.0000 Kč 1 120.0000 Kč

21 V, DPH 1 365.0714 KČ 296.9400 Kč 235.2000 KČ

Celková cena včetně DPH 7 865,4114 Kč 1 710.9400 Kč 1 355.2000 Kč

PS 0344 Radoéov DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

Celková cena bez DPH 6 860.9400 Kč 15 194.2000 KČ 1 233,4000 Kč

21 % DPH 1 440.7974 KČ 3 190.7820 Kč 259.0140 Kč

Celková cena včetně DPH 8 301.7374 Kč 16 384.9820 Kč 1 492.4140 Kč

CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE CELKEM

Celková cena bez DPH 56 801.5600 Kč 31 675,7000 KČ 10 113,6000 Kč 98 590.8600 Kč

21 % DPH 11 928,3276 Kč 6 651.8970 Kč 2 123.8560 Kč 20 704.0806 Kč

Celková cena včetně DPH 68 729,8876 Kč 38 327,5970 KČ 12 237,4560 Kč 119 294.9406 Kč


