
Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 - 8 3  a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů
do formátu XC4

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva")

č. smlouvy objednatele: E618-S-3324/2015/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 15-5001-002

„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -  83 a import dat Sou
_____________ pisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“_______ ______

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, tel.: ....................

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ...................................... vedoucí oddělení pro techniku, tel.:.....................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................. tel.: .................., e-mail: ..................................
b) ve věcech technických: Ing. Roman Klimt, tel.: .................., e-mail: ..................................

Bankovní spojení: ................... ................................... ........................... 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., Pobřežní 224/20, Praha 8, PSČ 186 00

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je zajištění zpracování souboru Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 
80 -  83 v souladu se Změnou č.3, Směrnice V-2/2012, Směrnice upravující postupy Minister
stva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu pří
pravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu, schválené rozhodnutím ministra dopravy dne 12.08.2014, č.j.644/2012- 
910-IPK/24. Dále bude u samostatně specifikovaných akcí proveden import dat Soupisu prací a 
SR do systému ASPE ve struktuře dat XC4 s výstupem ve formátu *.xml a *.xls

2.3. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele služby specifikované v odst. 2.1. tohoto článku 
na základě dílčích objednávek objednatele, ve kterých bude stanoven rozsah a datum plnění 
dílčí objednávky.

2.4. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dle dále 
uvedených podmínek v Příloze č. 2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné 
provádění služeb, zejména mu za tímto účelem poskytnout nezbytnou součinnost a zajistit 
potřebné podklady.

Článek 3 -  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu do 30. 06. 2016. Smlouva nabývá platnosti a účin
nosti dnem jejího uzavření.

3.2. Smlouvu lze ukončit:

• dohodou smluvních stran,
• odstoupením od Smlouvy v případech stanovených Smlouvou, nebo obecně závaznými 

právními předpisy,
• uplynutím doby, nebo vyčerpáním částky ve výši 3 108 400 Kč bez DPH, na kterou je 

smlouva uzavřena.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy zho
tovitelem. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem se považuje zejména:

a) nepotvrdí-li opakovaně přijetí objednávky objednatele,
b) poruší-li opakovaně povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
c) bylo-li vůči zhotoviteli příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení, byl-li zhotovitel 

zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla 
proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce, nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,

d) poskytne-li zhotovitel nebo jeho subdodavatel nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný ma
jetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospě
chu v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objed
natelem. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se považuje zejména:

a) bude-li objednatel opakovaně v prodlení se zaplacením díla či jeho části,
b) neposkytne-li objednatel opakovaně zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 

či jeho části
c) bylo-li vůči objednateli příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení, byl-li objedna

tel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže 
byla proti objednateli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže objednatel není 
schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od Smlouvy z důvodů na straně zhoto
vitele.

3.4. Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy je povinna odstoupení od smlouvy prokazatel
ně oznámit druhé straně písemnou formou.

Strana 2 (celkem 6)



Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -  83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů
do formátu XC4

3.5. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy 
druhé smluvní straně.

3.6. Doručením odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat po ukončení 
Smlouvy.

Článek 4 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 15062/2015-SZDC ze dne 16.09.2015

II. Vzor smlouvy o dílo

III. Souhrnný rozpočet (bude předáno zhotoviteli vždy po podpisu dílčí objednávky)

IV. Specifikace datového formátu XC4 -  soubor DP_XC4_SP.pdf

b) Nabídka zhotovitele ze dne 23.09.2015, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 15855/2015/SŽDC-SSZ-ÚE-Baš ze dne 
30.09.2015

4.2. Směrnice GŘ č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a 
souhrnných rozpočtů" v platném znění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních před
pisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde bě
hem provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou ty
to změny objednatelem uplatněny.

4.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou o 
dílo, vč. jejích příloh.

4.5. Dílo bude obsahovat tyto části (definované v Příloze č. 1) dle povahy jednotlivých dílčích 
objednávek

a) Souhrnný rozpočet v dílčí objednávkou specifikovaném stadiu

b) Vzory 80-83

c) Souhrnný rozpočet a soupis prací s daty importovanými do systému ASPE ve struktuře dat 
XC4 s výstupem ve formátu *.xml a *.xls

Článek 5 -  DOBA PLNĚNÍ
5.1. Předmět díla v rozsahu vymezeném v čl. 2 této Smlouvy bude zhotovitel provádět na základě 

písemných objednávek, vystavených kontaktní osobou objednatele, dle aktuálních potřeb ob
jednatele. Objednávka bude obsahovat množství vlastních výkonů zhotovitele, množství ostat
ních výkonů zhotovitele, případně množství služeb z rozšířené nabídky zhotovitele.

5.2. Za objednávku pro účely této Smlouvy je považována i objednávka učiněná elektronicky z e
mailové adresy .............................................................................................................................

5.3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• identifikaci objednatele (název, sídlo, IČ, telefonní číslo, fax, e-mail, kontaktní osoba)
• přesnou identifikaci služeb

Pokud objednávka nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, má zhotovitel právo požado
vat po objednateli doplnění či upřesnění údajů. Pokud i přes výzvu nebudou chybějící údaje 
doplněny, není povinen objednávku potvrdit.
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5.4. Objednatel je povinen učinit objednávku nejméně 10 dnů před požadovaným dnem plněni.

5.5. Zhotovitel převzetí objednávky písemně potvrdí do 3. pracovního dne od doručení objednávky, 
na adresu objednatele (e-mail kontaktní osoby objednatele). Tím se má za to, že zhotovitel sou
hlasí s podmínkami v objednávce a jako takovou ji přijal. Zhotovitel odevzdá objednané dílo 
v termínu stanoveném v objednávce.

5.6. a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu Smlouvy o dílo

b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy do 30.06.2016

Článek 6 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena služeb je dána dohodou smluvních stran a bude v každém jednotlivém případě vycházet 

z cen uvedených v Ceníku výkonů zhotovitele v Příloze č. 2 této Smlouvy. Maximální celková 
cena služeb je 3 108 400 Kč bez DPH.

6.2 Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad po provedení služby a jejím převzetí na základě 
Předávacího protokolu potvrzeného kontaktními osobami smluvních stran.

6.3 Splatnost faktury -  daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku -  šedesát (60) dnů od 
převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být předávací protokol 
potvrzený kontaktními osobami smluvních stran.

6.4 DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontro
lu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7 Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.8 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.9 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234

Článek 7 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA
7.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 

díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém bu
dou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. 
na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví při kontrole odevzda
ného díla.

7.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě 
vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.
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Článek 8 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA
8 1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodleni s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požado
vat.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle dílčí objednávky ve výši 500,- Kč za každý byť 
jen započatý den prodlení

b) za prodlení s předáním díla v terminu dle dílčí objednávky delším než 14 kalendářních 
dní ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý případ

c) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

d) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 
stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý ta
kový případ

e) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10,000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

8.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele.

8.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i nárok na náhradu způsobené škody jsou splatné do 15 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Případné změny, týkajíc! se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3. K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně Smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.5. Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně, a to bez zby
tečného odkladu.

9.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením Smlou
vy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí
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v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převze
tím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele ne
bo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

Článek 10- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kontaktní osoba objednatele:
....... ............................ tel.: ..................... e-mail: ................................

Kontaktní osoba zhotovitele:
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva, tel.: .................., e-mail: ..................................

10.2. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 
které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této Smlouvy vzniká jejím 
uzavřením. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

10.3. Lhůta pro vyjádření se k návrhu Smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
Smlouvy nebo dodatku.

10.4. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této Smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smluvní strany si Smlouvu přečetli a s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších obecně závazných práv
ních předpisů České republiky.

10.6. Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originá
lu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení Smlouvy.

10.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy o dílo na internetových stránkách Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy: 

příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky

příloha č. 2 -  Ceník výkonů zhotovitele
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Zvláštní technické podmínky 
(specifikace rozsahu činností)

Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -  83 a 
import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“

V rámci plnění této zakázky se předpokládá následující rozsah činností, které 
budou vždy blíže specifikovány v dílčí objednávce a to včetně názvu stavby a 
konkrétního data plnění:

1. Zpracování Souhrnných rozpočtů

Zhotovitel zpracuje Souhrnný rozpočet ve stadiu 4 popřípadě ve stadiu 6 podle 
Směrnice generálního ředitele č.20/2004 -  Směrnice k členění nákladů stavby u 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových rozpočtů a souhrnných rozpočtů.

Počet vyhotovení se předpokládá v rozsahu 2 x listinná a 1x elektronická forma

2. Zpracování Vzorů 80 - 83
Zhotovitel zpracuje Vzory 80-83 dle Směrnice V-2/2012, Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 
dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, konkrétně dle 
přílohy C, D, E a F

Počet vyhotovení se předpokládá v rozsahu 2 x listinná a 1x elektronická forma

3. Zhotovitel importuje data Soupisu prací a SR do systému ASPE ve 
struktuře dat XC4 s výstupem ve formátu *.xml a *.xls

Stávající souhrnné rozpočty a soupisy prací budou zhotovitelem upraveny a 
převedeny do struktury systému ASPE.

Počet vyhotovení se předpokládá v rozsahu 2 x listinná a 1x elektronická forma



Příloha č. 2 - Ceník výkonů zhotovitele

Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80-83 a import dat Soupisů 
prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4

Z p ra co vá n í so u h rn n ých  rozpočtů  s ta ve b  (S R S ) ve  fáz i 4  nebo  6

P o ž a d o v a n ý  ú k o n
doba rea lizace  

s tavb y  do 1 ro ku
doba  rea lizace  
s ta v b y  do  2 le t

doba rea lizace  s tavb y  
na  3  a více le t

zp ra co vá n i S R S ve fáz i 4 nebo 6 .. ... ............ . . . . ..... ............ . . . . .. ... ............ .....

aktua lizace  tab u lky  H.1. ... ............ . . . . .. . ............ . . . . ... ............ .....

zp ra cová n i vzorů  80 - 83 .. ... ............ . . . . ..... ............ . . . . .. ... . ........... . . . .

Cena celkem za danou specifikaci (bez DPH) ..... ............ . . . . ..... ............ . . . . ..... ............ . . . .

P oče t zp racovávaných  rozpočtů . . . . .. ..

C ena ce lkem  (b ez DPH ) 650 000,00 K č 93 600 ,00  K č 36 400 ,00  K č

Im po rt da t S oup isů  p rac í a S o uh rn ných  rozp oč tů  do fo rm á tů  X C 4

P ožadovaný  úkon do 10 000 po lo žek do  2 0  000 po lo žek n a d  20  000  po lo žek

kon tro la  úp lnosti ( ods traněn í dup lic it) ..... ............ ..... ..... ............ ..... .. ... ... ... ... ... . . . .

úp rava  fo rm á tu  pro načten í po ložek ..... ............ ....... ..... ............ ..... ..... . .. ... ... ... . . . .

nač ten í po ložek a kon tro la  na č ten i po ložek ..... ............ . . . . ..... ............ ..... ..... . .. ... ... ... . . . .

Cena celkem za danou specifikaci (bez DPH) ..... ............ . . .. ..... ............ . . . . ....... ............ . . . .

M ax im á ln í poče t zp racovávaných  rozpočtů  
v  dané  spec ifikac i rozsahu

.. .. . . . .

C ena ce lkem  b ez DPH 220 000,00 K č 396 500 ,00  K č 1 711 900 ,00  K č

Cena celkem bez DPH 3108 400,00 Kč

DPH 21% 652 764,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 761 164,00 Kč


