
JEDNORÁZOVÁ SMLOUVA NA OPRAVU TECHNIKY POJÍZDNÁ PŘEVAZOVNA

POP-2

Číslo smlouvy 21115002315

I. Smluvní strany

Název: Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav Šlechta, MSS

Osoba oprávněná k jednání

Telefom/Mobil:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 6848
500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení:
Číslo úětu:
Kontaktní zaměstnanec:

(dále jen „objednatel44)

Vojenský technický ústav, s. p.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A,
vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého 691, PSČ: 682 01
Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání:
Telefon:
E-mail:

Název:

Zapsán:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Prostřednictvím
Sídlo:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV

Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel44)



(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 
strana“)
Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II 
Účel smlouvy

Účelem této Smlouvy je zabezpečení opravy a provozuschopnosti techniky AVZdr a tím 
i splnění předepsaných servisních norem.

Článek III 
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést servis a opravy 2ks vojenské 
techniky - Pojízdné převazovny POP-2, ZSK - zaměnitelné skříňové nástavby a přívěsu 
dle přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen ,,dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2. Přesná specifikace díla je uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek IV 
Cenové podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za dílo. Cena za dílo je sjednána v souladu s nabídkovou cenou 
zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této Smlouvy. V této ceně jsou již 
zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy.

2. Celková cena za dílo činí:

1 204 386,81 Kč včetně DPH

3. Celková cena za dílo bez DPH činí 995 361,00 Kč, DPH sazby 21% činí Kč.

Článek V
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat řádně provedené dílo u techniky T 815 POP 2, 
VPZ 260-12-47, přívěs VPZ 007-02-13 objednateli spolu se zápisem o předání a převzetí 
nejpozději do 31. 08. 2021.
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Zhotovitel je povinen dodat řádně provedené dílo u techniky T 815 POP 2,

VPZ 024-57-19, přívěs VPZ 007-06-16 objednateli spolu se zápisem o předání a převzetí

nejpozději do 30.11. 2021.

2. Místem plnění, provádění a předání díla je Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod

VTÚPV, Víta Nejedlého 961, 682 01 Vyškov.

Článek VI
Podmínky provádění díla

1. o zástupce pro předání a převzetí díla
a případně dalšího pověřeného pracovníka (dále jen

„ přejímající,,).
2. O předání techniky k provedení díla bude sepsán protokol, jehož náležitosti budou -

označení typu a soupis předané výbavy, soupis předané dokumentace, jméno
předávajícího a přebírajícího.

3. Technika T 815 POP 2, VPZ 260-12-47, přívěs VPZ 007-02-13 bude předána zhotoviteli
nejpozději do 1. 6. 2021 a T815 POP 2, VPZ 024-57-19, přívěs VPZ 007-06-16 bude
předána zhotoviteli nejpozději do 1. 9. 2021

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit techniku proti ztrátě, odcizení a poškození, a to až do
doby jejího předání přejímajícímu v místě plnění díla.

5. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 a násl. znění OZ prostřednictvím pověřených
pracovníků provádět průběžnou kontrolu. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou
objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor,
ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.

6. Dílo bude dodáno po provedení prací k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech
v době od 7,00 do 14,00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu

a konkrétní hodině předání díla.
7. Eiektro revize se zhotoví objednatelem. Provedením revizí není nikterak záruka na

dílo ovlivněna.
8. Zhotovitel dodá návod k používání opraveného „vodního hospodářství44 a provede

zaškolení obsluhy.
9. Zhotovitel zabezpečí zapsání provedené opravy do provozní dokumentace techniky.
10. Projednat termín a hodinu předání a převzetí díla lze s kontaktní osobou pro věci

technické, kterou je
11. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním

orgánem zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce

díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.
12. Přejímací po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady.
13. Přejímací není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě.

O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí

podpisem.
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Článek VII
Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 
po předání a převzetí plnění díla, vystaví daňový doklad - fakturu a do 21 pracovních dnů 
následujícího měsíce ji odešle doporučeně objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti 
podle zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;

b) název útvaru, který je přejímajícím;

c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury;

d) zástupce objednatele, který předmět díla převzal, místo předání;

e) IC a DIČ smluvních stran;

f) Cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH;

g) Označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;

h) Počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele.

3. K faktuře musí být připoj en:

a) Originál přejímacího dokladu s montážním nebo zakázkovým listem;

b) Soupis použitého materiálu a rozpis prací.

4. Faktura bude objednateli doručena na adresu: VZ 684800, ekonomické oddělení, 500 02 
Hradec Králové.

5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, v případě vyšší ceny 
na faktuře než ceny odsouhlasené ve smlouvě, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad 
uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při 
vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně 
vrácené faktury zhotoviteli.
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8. Jako odběratel bude na daňovém dokladu uvedena:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Konečný příjemce: VZ 6848 Hradec Králové,

9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet
správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět
smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek VIII

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění

předmětu díla objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele

na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci

smluvními stranami.
3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až po jeho předání přejímajícímu odpovídá

zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze

skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek IX

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla přiměřeně ustanovení § 2619 OZ po dobu 12
měsíců na práci a 24 měsíců na ostatní nový materiál použitý při opravě od data předání

díla objednateli.
2. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Vady díla, které se projeví během záruční doby, uplatňuje objednatel u zhotovitele

bezodkladně po jejich zjištění emailem na adresu oznámení musí

být vada díla v záruce popsána.
4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jejího

obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uznání reklamace, nebo

v jiném dohodnutém termínu podle závažnosti opravy a dostupnosti náhradních dílů

nutných pro opravu.
6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
7. Záruční doba neběží:

a) po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadnou dotčenou část, řádně
v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;
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b) po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel 
a které sice nebrání uživatel v řádném používání plnění, ale vyskytnou se opakovaně.

8. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 
zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.

9. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

10. Reklamace díla objednatelem v záruční době proběhne u objednatele. Dopravu 
k provedení zabezpečí zhotovitel bezplatně.

Článek X 
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v nabídce dle čl. V 
odst. 1 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 1.204,- Kč, a to až do úplného splnění závazku nebo 
do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI této Smlouvy. 
Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel nahlášenou vadu díla ve lhůtě dle čl. IX odst. 5 této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 
Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI této Smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká 
první den prodlení.

3. V případě odstoupení zhotovitele od podepsané Smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit 
druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 120 439,- Kč z celkové částky služby 
s DPH, a to do 10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
povinné straně na adresu pro doručování korespondence.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinna smluvní strana bez ohledu na to, zda a 
v jaké výši vzniká druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

Článek XI
Zánik smluvního vztahu

1. Závazek ze Smlouvy zaniká:

a) splněním závazku řádně a včas,

b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním 
účelně a prokazatelně vynaložených nákladů,

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 
mluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy je:
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a) prodlení s provedením díla v termínu o více jak 30 dní,

b) nedodržením sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla,

c) nedodržení ujednání o záruce na dílo,

d) prodlení s odstraněním vad o více než 30 dnů.

Článek XII

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 

OZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Článek XIII 
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

2. Strany prohlašují, že jsou si plně vědomi, že tato Smlouva je uzavírána během trvání 
celosvětové pandemie onemocnění Covid-19. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah 
opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran 
dle Smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k 
vydání dalších opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 nebo ke zvýšení rozsahu 
opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti 
kterékoliv ze stran plnit dle Smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření44), a dotčená strana toto 
vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

a) k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, 
nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené 
strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně 
spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, 
pokud by tak jinak učinit mohla,

b) k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, 
nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené
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strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu 
ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé 
straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy 
odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, k žádosti zpřísněním opatření dotčené 
strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a 
povinnostech dle Smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci 
obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se 
ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné 
dotčení práv a povinností dle Smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou 
okolností dle ustanovení § 1765 OZ, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.

3. Doplňování nebo změnu této Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou 
smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených 
dodatků, přičemž nesmí dojít ke změnám v rozporu se zákonem. Takto uzavřené dodatky 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. Za změnu Smlouvy se nepovažuje změna identifikačních 
údajů některé ze smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně 
oznámena na adresu pro doručování korespondence. Pro případ uzavření dodatku se 
smluvní strany výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se nepoužije.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy po jejím podpisu, s výjimkou informací, 
které zhotovitel označí jako obchodní tajemství.

6. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
Smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem Smlouvy připojují pod ní své podpisy.

7. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně 
řídí příslušnými ustanoveními OZ.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Rozpis prací včetně cenové kalkulace

Digitálně
Ing. Ján podepsal Ing. Ján

Dzurenda
Dzurenda Datum: 2021.05.10 

08:20:56 +02'00'

plk. gšt. Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS Ing. Ján DZURENDA
ředitel AVZdr ředitel odštěpného závodu VTUPV



Výrobní číslo: TNU26WR452K035504 ______________ _____________ ____________

Druh nákladu Stručný popis
Jednotková

cena

Počet

jednotek

(včetně jejich

označení)

Cena celkem

Náklady na vlastní

výkony.

Oprava vodního hospodářství

(oprava nádrže, oprava rozvodů

vody, oprava vypouštění nádrže,

oprava laku, výměna ventilů,

konstrukční práce)

170,0 h

72,0 h

135 150,00 Kč

79 488,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava vodního hospodářství

(plechy, sroubení, hadice, spony,

spojovací materiál, tmely,

nátěrové hmoty)

1 ks 16 800,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Oprava skříně nástavby

(oprava střechy nástavby, oprava

těsnosti schrán, oprava laku,

konstrukční práce)

90,0 h

30,0 h

71 550,00 Kč

33 120,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava skříně nástavby

(plechy, tmely, těsnění, nátěrové

hmoty, spojovací materiál)

1 ks 26 062,50 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis FVZ-98M/KP

(výměna těsnění, filtrů, zkouška

funkčnosti)

15,0 h 11 925,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis FVZ-98M/KP

(těsnění, filtry)

1 ks 60 900,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis klimatizace K4A

(výměna hadic, doplnění chladivá,

výměna filtrdehydrátoru)

18,0 h 14 310,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis klimatizace K4A

(hadice, chladivo, filtrdehydrátor)

1 ks 4 200,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis topení Eberspácher D5L

(výměna jehly, čidla plamene,

čidla přehřátí, zapalovací svíčky)

10,0 h 7 950,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis topení Eberspácher D5L

(jehla, čidlo plamene, čidlo

přehřátí, zapalovací svíčka)

1 ks 4 200,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Oprava elektroinstalace, celková

kontrola

35,0 h 27 825,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava elektroinstalace, celková

kontrola

(výměna stykačů)

1 ks 4 200,00 Kč

Celková cena bez DPH: 497 680,50 Kč



Druh nákladu Stručný popis Jednotková cena

Počet

jednotek

(včetně jejich

označení)

Cena celkem

Náklady na vlastní Oprava vodního hospodářství 170,0 h 135 150,00 Kč

výkony. (oprava nádrže, oprava rozvodů

vody, oprava vypouštění nádrže,

oprava laku, výměna ventilů,

konstrukční práce)

72,0 h 79 488,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava vodního hospodářství

(plechy, sroubení, hadice, spony,

spojovací materiál, tmely,

nátěrové hmoty)

1 ks 16 800,00 Kč

Náklady na vlastní Oprava skříně nástavby 90,0 h 71 550,00 Kč

výkony: (oprava střechy nástavby, oprava

těsnosti schrán, oprava laku,

konstrukční práce)

30,0 h 33 120,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava skříně nástavby

(plechy, tmely, těsnění, nátěrové

hmoty, spojovací materiál)

1 ks 26 062,50 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis FVZ-98M/KP

(výměna těsnění, filtrů, zkouška

funkčnosti)

15,0 h 11 925,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis FVZ-98M/KP

(těsnění, filtry)

1 ks 60 900,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis klimatizace K4A

(výměna hadic, doplnění chladivá,

výměna filtrdehydrátoru)

18,0 h 14 310,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis klimatizace K4A

(hadice, chladivo, filtrdehydrátor)

1 ks 4 200,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Servis topení Eberspácher D5L

(výměna jehly, čidla plamene,

čidla přehřátí, zapalovací svíčky)

10,0 h 7 950,00 Kč

Materiálové

náklady:

Servis topení Eberspácher D5L

(jehla, čidlo plamene, čidlo

přehřátí, zapalovací svíčka)

1 ks 4 200,00 Kč

Náklady na vlastní

výkony:

Oprava elektroinstalace, celková

kontrola

35,0 h 27 825,00 Kč

Materiálové

náklady:

Oprava elektroinstalace, celková

kontrola

(výměna stykačů)

1 ks 4 200,00 Kč

Celková cena bez DPH: 497 680,50 Kč
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