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Smlouva o dílo č. SMLDEU-43-30/2022

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
ve věcech plnění smlouvy: 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Unipress spol. s r. o.
se sídlem/bytem: Svobodova 1431, 511 01 Turnov 
IČO/r.č.: 47282789
DIČ CZ47282789
bankovní spojení: 
zastoupený: Davidem Svobodou, jednatelem
ve věcech plněni smlouvy: 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve zněni pozdějších 
předpisů

Článek 1.
Předmět smlouvy

I. Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky Z2022-003351 vedená pod 
názvem Tisk publikací v rámci projektů OPŽP II a SFŽP. Tato zakázka byla zadávána 
objednavatelem v otevřeném zadávacím řízení jako zakázka podlimitní.
Předmětem zakázky je dodávka tiskových publikací dle požadavků uvedených v příloze č. 1 
smlouvy o dilo. Tato příloha obsahuje podrobnou technickou specifikaci jednotlivých tiskovin, druhy 
tiskovin včetně nákladů a předběžného časového rozmezí tisku, údaje o projektu. Jedná se o tisk 
a dodání celkem 33 tiskovin - knihy, brožury, atlas apod. Předmět zakázky je financován v rámci 
projektu:
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP a jeho ochranného pásma, ev. č. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 078/0005169,
Obnova samořidících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, ev 
č. CZ 05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201;
Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného, ev. č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178;
Podrobná inventarizace geomorfologických forem na území Krkonošského národního parku a jeho 
ochranného pásma, ev. č CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010037;
Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - VII. 
etapa, ev. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014014;
Monitoring současného rozšířeni květeny cévnatých rostlin Krkonoš, ev. č. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/15 009/0004592;
Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš, ev. č CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004533 
a
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dále v rámci projektu SFŽP - název Krkonoše vnitřní vnější, ev. č. 1200500027, název 60. výročí 
založení Krkonošského národního parku, ev. č. 1210600054

II. Technická specifikace tiskovin a předpokládané časové rozmezí tisku je uvedena v příloze č.1 
Smlouvy o dílo.

Článek 2.
Doba plnění

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž začátek plnění je nabytí účinnosti smlouvy, konec 
plněni je 30.09.2023. Jednotlivé části plnění, tedy zadání tisku jednotlivých tiskovin, budou 
zadávány v souladu s časovým rozmezím uvedeným v příloze č. 1. Konkrétní terminy tisku 
jednotlivých tiskovin objednatel vždy zadá písemné e-mailem v časovém předstihu nejpozdéji 10 
pracovních dnů před požadovaným zahájením tisku včetně dodání grafických podkladů. Kontaktní 
osoba objednatele a osoba zodpovědná za řádné zadávání termínů a podkladů je  

.

Článek 3.
Povinnosti a kontrola objednatele

I. Objednatel má právo provést kdykoliv kontrolu kvality realizace předmětu díla, jakož i plnění této 
smlouvy ze strany zhotovitele.

II. Do 10 kalendářních dnů od předání kompletního díla nebo jeho částí je povinen objednatel 
písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 14 
kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámeni závad objednatelem předat opravené 
dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání díla a 
zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 6. této smlouvy.

Článek 4.
Povinnosti zhotovitele

I. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a Přílohou č 1 Smlouvy o dílo

II. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za případné porušení cizích práv, zejména autorských a je odpovědný za 
případné porušení příslušných ustanovení občanského zákoníku, týkajících se ochrany osobnosti.

III. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5.
Cena, platební podmínky

I. Cena díla činí:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 3.105.000,-

z toho DPH v Kč 339.210,-

Celková nabídková cena v Kč s DPH 3.444.210,-

II. Celková nabídková cena je stanovena na základě přílohy č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 
nabídkové ceny jednotlivých tiskoviny. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po zhotoveni 
části díla v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Cena uvedené v tomto článku zahrnuje všechny náklady vynaložené ke splnění účelu této 
smlouvy. Celková cena je stanovena včetně dopravy zhotovitele do místa plněni. Další požadavky 
zhotovitele na proplacení dopravného zadavatel nebude akceptovat.

III. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po zhotoveni a převzetí části díla. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, především s ust. § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí 
obsahovat uvedení názvu projektu a reg. č. v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy 
o dílo. Fakturovaná částka je uhrazena dnem připsání dané částky na účet zhotovitele. 
Objednatel může fakturu vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje. V případě potřeby bude faktura předána elektronicky.

IV. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 15-ti dnů po jejich obdrženi objednatelem. 
Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

V. V případě zjištěni, že byla omylem vyplacena zhotoviteli částka neprávem, nebo jež mu nenáleží 
(např. nebyly dodrženy sjednané podmínky), zhotovitel je povinen vrátit poskytnuté finanční 
prostředky nebo jejich část. Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě 
objednatele.

VI. 

Článek 6.
Smluvní pokuty

Článek 7.
Kontroly a audity

I. Zhotovitel umožni zadavateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci 
projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti 
provést kompletní audit na základě podkladových materiál k účtům, účetním dokladům a veškerým 
dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let 
po uskutečněni závěrečné platby.

II. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a 
ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na 
jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků 
poskytnutých v rámci této smlouvy.

III. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/přijemce použít.
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IV. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 8.
Závěrečná ujednání

I. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování části díla do doby jeho předání a převzetí. Zjisti-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Objednatel v takovém případě je 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1. Smluvní strany se dále dohodly, že každá ze 
smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o 
kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy 
musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude 
účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit 
veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé důsledky plynoucí z jejího úkonu pro 
druhou smluvní stranu.

II. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve 
dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny 
předměty plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončeni předmětu plnění bylo po 
skončení výpovědní lhůty.

III. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

IV. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

V. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků, účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

VI. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku 4., odst. 1. této smlouvy.

VII. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

Vlil. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - technická specifikace

Ve Vrchlabí dne V Turnově, dne

PhDr. Robin 
Bóhnisch

Digitálně podepsal 
PhDr. Robin Bóhnisch 
Datum: 2022.04.13 
09:29:37 +02'00'

David
Svoboda

Digitálně podepsal 
David Svoboda 
Datum: 2022.04.20 
08:42:40 +02’00'

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel
Správy KRNAP

David Svoboda 
jednatel



Kryci list nabídky

Příloha 1.1 Smlouvy o dílo i. Opravena verze dle lil. vysv6l!cni zadávací dokumentace

Projeli!
I

Poř.
i. ! Poloíka

Požadované 
množství tisku

Nabídková cena za 1 
ks (popř. 1 sada) v 

Kč bez DPH

Nabídková cena za 
požadovaný počet kusů 

(sad) v Kč bez DPH
DPH

Nabídková cena za 
požadovaný počet kusů 
(sad) v Kč včetně DPH

Technická specifikace
Předpokládán 

á realizace

0P2P II Inventanzainl bryologicky 
onizKum KRNAP a léno ochranného 
aáífna »v t
02 05 4 27 /O C/O t/1 7^070/0005169

’
knižní publikace Regionální červený seznam 
rrechorostů Krkonoš

Isk 300 ks 0C.00 Kč 18 000.00 Kč 1 800.00 Kč 19 800.00 Kč Brožura rozmér 168*230 mm, rozsah 56 stran. 90 g KL
Carevnosi 4/4. obálka 4 sírany 300 g KL. 4/0. V2 PUR 20/2023

2 ! publikace Lesy Krkonoš isk 1000 ks 158.00 K£ 158 000,00 Kč 15 800.00 Kč 173 800.00 Kč
Formál A4. rozsah 250 stran, lisk 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 

1/0 lamino malné. vazba V8a. bílá předsádka. bily kapilálek 20/2022

jo=2P ii Obnova i-imofidicicn turkc 3 brožura Péče o lesy lisk 1000 Ks 14.00 Kč 14 000,00 KČ 1 400.00 Kč 15 400.00 Kč
Formát A5. 48 stránek * 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Vípnm * 
obálka 300g KL. V1 30/2022

lesních ekasystnm j KRNAP v 
podmínkách trvající imisní zatíze ev c 4 brožura Příběh esa (reedice) tisk 1000 ks 14.50 Kč 14 500.00 Kč 1 450.00 Kč 15 950.00 Kč

Formát A5, 48 stránek * 4 obalka, barevnost 4/4, 80g Vipnni * 
obalka 300g KL. Ví

2Q/2022

5 brožura Mrtvě cřavo - živy les (reedice) tisk 1000 ks 14.50 Kč 14 500,00 Kč 1 450,00 Kč 15 950,00 Kč Formát A5. 48 stránek * 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Vipnnt - 
obalka 300g KL. V1

20/2022

6 sada kartiček s motivy lesních druhů tisk 40000 ks 0.90 Kč 36 000.00 Kč 7 560,00 Kč 43 560,00 Kč
Formál A6 (105 x 148mm). barevnost 4/4 * lamino lesk 1/0.
250g KL. nákl3d 4 000 x 10 druhů

20/2022

iKjkonoisko-i'Zcrskohorska populace
(tetfivka obecněno ev t
|CZ 05 4 27/0 0/0 0/17_078/0008178

7 populámě-naučná publikace lisk 500 ks 205.00 Kč 102 500.00 Kč 10 250.00 Kč 112 750.00 Kč
Formát A4. rozsah 200 stran, tisk 4/4 emyk. 135g KM. potah
4/0 * 1/0 lamino matné, vazba V8a, bílá předsádka, bilý 
kapitálek

10/2022

jQPZP II Podrobná inventarizace 
Igeomortologickýizi forem ra uzmeni 
Krkonošského národního carvu a jeho

8
publikace Alias geomorfologických tvarů 
Krkonoš

tisk 1000 ks 156.00 Kč 156 OOG.00 Kč 15 600.00 Kč 171 600.00 Kč Formát A4. rozsah 256 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 
* 1/0 lamino matné, vazba V8a. bílá předsádka. bílý kapitaiek 30/2023

ochranného pásmo ev C
CZ 05 4 27/0 0/O.C/T9.120/0010037 9 orožura Krkonoše v době ledové a polcdové tisk 1000 ks 14.00 Kč 14 000.00 Kč 1 400,00 Kč 15 400.00 Kč

Formát A5. 48 stránek + 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Viprint * 
obálka 300g Kl. V1 30/2023

10 brožura Památné stromy v KRNAP tisk 1000 ks 14.00 Kč 14 000,00 Kč 1 400,00 Kč 15 400.00 Kč Formát A5. 48 stránek • 4 obalka. barevnost 4/4, 80q Viprint * 
obálka 30Og KL. V1 2Q/2022

11 kniha 50 fotografii Krkonoš - reedice tisk 1000 ks 133,00 Kč 133 000.00 Kč 13 300.00 Kč 14(5 300,00 Kč Formát A4. rozsah 203 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 
* 1/0 lamino matné, v.izba V8a, bilá předsádka. bílý kapitálek 2Q/2022

12 kniha Krakonošův herbář - reedice lisk 1000 ks 158,00 Kč 158 000.00 Kč 15 800.00 Kč 173 800.00 Kč Formát A4. rozsah 256 síran, tisk 4/4 emyk I35g KL. potah 4/0 
* 1/0 lamino matné, vizoo V8a. bilá předsádka. bílý kapitálek 2Q/2022

13 Krkonoše na onololomapách - reedice lisk 1000 ks 133,00 Kč 133 000,00 Kč 13 300.00 Kč 146 300,00 Kč
Formát A4. rozsah 206 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 
* 1/0 lamino matné, v.izba V8a, bilá předsádka, bilý kapitálek

20/2022

14 Krkonošská tundra - reedice lisk 1000 ks 146.00 Kč 146 000.00 KČ 14 600,00 Kč 160 600.00 Kč Formát A4. rozsah 208 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 
- 1/0 lamino malné, vazba V8a, bilá předsádka. bily kapilálek 2Q/2022

1b

Alias mechů, kseiniků a neb - 1. díl reedice lisk 500 ks 216,00 Kč 108 000,00 Kč 10 800.00 Kč 118 800,00 Kč
Formál 110 x 275 mrr. 440 síran 4/4, potah 4/0. papír K8 I50g 
KL. poiah 4/0 135g Kt. ♦ lamino 1/0 lesk. přebal 4/0 * 1/0 
lamino lesk, vazba V8a. bilá předsádka. bitý kapitolek

ÍQ/2022
pPZP i usměrním návštěvnosti v 
•</».s.nc**»tir národním pztvj vzhledem 

j zaimúm ochrany přírody - Vil Eapa
Alias mechů, išciniků a huo - 1 díl reedice lisk 500 ks 216.00 Kč 108 000,00 Kč 10 800.00 Kč 118 800,00 Kč

Formal 110 x 275 mrr. 408 stran 4/4, potan «'0. papír KB I50g
KL potah 4/0 135g KL * lamino 1/0 lesk. přebal 4/0 * 1/0 
l.ntuno lesk. vazba V8a. bilá předsádka, bilý kapitálek

lev i

ZZ 05 - 27/0- C/C ' 2C_ 142/0014014 10 Krkonoše cestou necestou - reedic* lisk 1000 ks 146,00 Kč 146 000.00 Kč 14 600.00 Kč 160 600,00 Kč Formal A4. rozsah 255 stran, lis* 4/4 emyk 135g KL, potah 4/0 
* 1/0 lamino matné vazba V8a. bilá předsádka. bílý kapitálek 20/2022

š 17 Krkonošské komiksy - reedice lisk 5000 ks 34 .00 Kč 170 000.00 Kč 17 0C0.00 Kč 187 000.00 Kč Formál A5. 160 síran 4/4 Vipnnl 80g * obálka 4/4 300g KL. 
vazba Twin vire na delší straně

2Q/2022

« -gSS 
f-§ S *? 18 Krkonošské čumáčky a zobáčky - reedice lisk 10 000 ks 12 00 Kč 120 000,00 Kč 12 000.00 Kč 132 000.00 Kč Formal A4. rozsan 48 * 4 strany, bar 4/4, 90 * 3C0g KL 2Q/2022

Iá is
;a t.
5.1 I S

19 brožura Stromy, stromky, keříčky KRNAP bsk 1000 ks 14.00 Kč 14 000.00 Kč 1 400.00 Kč 15 400.00 Kč
Formal A5, 48 stránek * 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Viprint » 
ossika 300g KL. V1

30/2022

fT3
"O



20 brožura Krkonošské ekosystémy isk 10 000 ks 12,00 Kč 120 000.00 Kč 12 000,00 Kč | 132 000.00 Kč Formát A4 rožsah 48 * 4 strany, bar 414. 80 * 3G0g KL 30/2022 j

21 Krkonošské Dexeso isk 2000 ks 15.00 Kč 30 000,00 Kč 6 300.00 Kč 36 300.00 Kč

Formál 40x40 mm. rozsah 64 listů (128 stran), barevnost 4/4 
emyk malenál 30Cg 6KO recykl (šedý), dokončeni: ořez na 
■ormat. snášeni a baleni po sadách do krabičky krabička 
'ormát na vkládané kartičky 40x40 mm. cca 250x175 mm 
barevnou 4/0 emyk. malenál: 300g skládačková lepenka bito- 
šedé disperzní lak. dokončeni výsek z nove raznice. vylup 
sktadam 1 »ruční lepeni, v oéleo 42 mm* vkládáni sad pexes 
baleni, volné do krabic

3Q/2022

22 sada straligrafických plakátů isk 1000 sad 120.00 Kč 120 000.00 Kč 25 200,00 Kč 145 200,00 Kč
formát At. 7 plakátů *= i sada, barva 4/0. 350 gr, jednostranné 
malné lam,no. zkompletované sady volné ložené na paletě, 
oddétené třeba proužkem papíru

4Q/2022

23 brožura Geologie a geomorfologie Krkonoš isk 10C0ks 13,00 Kč 13 000.00 Kč 1 300.00 Kč 14 300.00 Kč Formát A5, 48 stránek - 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Vtpnnt * 
obálka 300g KL. V1

4Q/2022

i 12OGSQO027
24 brožura Nojkrasnéjši výhledy na Krkonoše tisk 1000 ks 13.00 Kč 13 000.00 Kč 1 300.00 Kč 14 300.00 Kč Formát A5. 48 stránek * 4 obálka, barevnost 4/4. 80g Vipnnt - 

ooaií.3 300g KL. VI 4Q/2022

25 kalendář Správy KRNAP 2023 tisk 1000 ks 75.00 Kč 75 000.00 Kč 15 750,00 Kč 90 750.00 Kč

Formát 492 x 350 mm. rozsan 14 listů <1 -12-1). 300 g KL * 
fcstý podkladový karton 300 g. tisk 4/0 » 1/0 tiskový lak. vazba 
spirila černý Twin vire na delší straně s očkem na zavěšeni, 
baleni 1 kus do folie

30/2022 i

Monitoring současného rozSifení Květeny 
|cévn3tychrDsBir. Krkonoš, ev £
!C2 05 -t 27/0 0/0 0/15_009/0004592

26 kmna Květena Krkonoš tisk 1000 ks 310,00 Kč 310 000.00 Kč 3VOOO.OO Kč 341 000.00 Kč

kniha A4 na výšku 528 vrvtřnich síran, tisk 4,4 emyk. I35g
KM oola-i :30g KM 4/0 * 1/0 lamino malne. vazba V8a. bílá 
piedsadk2. bilý kapitálek. přebal I30g KM 4/0 * lamino 1/0. 
velikost chlopni a přebalu *100 mm na každé straně, rovny 
hřbet, kapsa na 3 straní obálky « vloženi DVD v pošatce (DVD 
nom součásti dodávky, bude dodáno externím dodavatelem] + 
kompletace DVD do knihy

3Q/2022

nve-uarrsoe krasových cvúv 105.0011
KrtoncS. ev £
CZ Cř - 27/0 C-.-C 3/t;_««/3X4S33

27 kniha Krkonošský kras tisk 1500 ks 97.00 Kč 145 500.00 Kč 14 550.00 Kč 160 050.00 Kč Formát A4. rozsah 152 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL. potah 4/0 
* 1/0 lamino matné, vazba VBa, bilá předsádka, bilý kapitálek 20/2022

28. Krkonošsky národní park - 60 příběhů tisk 1000 ks 156.00 Kč 156 000,00 Kč 15 600.00 Kč 171 600,00 Kč Formál A4. rozsah 256 stran, tisk 4/4 emyk 135g KL. potah 4/0 
• 1/0 lamino matné. va.:0a V6a. bilá předsádka. bilý kapitálek 30/2022

29 určovací klič • les tisk 3000 ks 23.00 Kč 69 000.00 Kč 6 900,00 Kč 75 900.00 Kč
Format 45* 120 m * kulaté rohy, 60 listu 250 g KL * lamino 
lesk t/1.4/4 blok klíče v páté provrtán a spojen šroubem - 
vějiřovilé rozkládáni průměr dirv 6 mm

30/2022

SF2P 60 vyroč, založeni Krkonošského
30

___
Určovací klič - tundra lisk 3000 ks 23.00 Kč 69 000.00 Kč 6 900.00 Kč 75 900.00 Kč

Formát 45*120 m * kutáte rohy 50 listu 250 g KL * lamino 
lesk 1/1.4/4 blok klíče v patě provrtán a spojen šroubem 
věiirovité rozkládáni průměr dirv 6 mm

30/2022

;narocnlnoparku. ev t •21060005*1
31 U-čovaci klič louky lisk 3000 ks 23.00 Kč 69 COO.OO Kč 6 900,00 Kč 75 900.00 Kč

Formát 45*120 m * ku;até rohy, 60 listů 250 g KL » lamino
lesk 1/1.4/4 blok klíče v páté provrtán a spojen šroubem - 
větiřovrte rozkládám P'0mérdirv6 mm

30/2022

32 Určovací klič - rašetinišrtě tisk 3000 ks 23.00 Kč 69 000.00 Kč 6 900.00 Kč 75 900.00 Kč
Formát 45* 120 m - ku ate rony 60 lištu 250 g KL * lam.no 
lesk 1/1. 414 ttok klíče v patě provrtán a spojen šroubem 
véiiřovne rozpadáni p-ůmér Oi-y 6 mm

30/2022

33 U/čovaci klič - voda fcSK 3000 ks 23,00 KČ 69 000,00 Kč 6 900.00 Kč 75 900,00 Kč
Format 45*120 m * kulaté rohy 60 listu 250 g KL ♦ lamino 
los* 1/1. 4/4 blok kliče v patě provrtán a spojen šroubem - 
vSIi/ovite rozkládán, p, umér dirv 6 mm

30/2022

Celková nabídková cena - součet položek 1. - 33. včetně požadovaných kusů: 3 105 000.00 Kč bez DPH

2/SS CZ- 723.?7£3

J.
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