
Město Cheb
Nhněstí Krále jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 Ill, fax 354 440 550
IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

KUNSTTRANS PRAHA, spol. S r.o.
Dukelských hrdinů 530/47
17000 Praha 7
IČO: 4061$243 DIČ:

Cheb l, dne: 13.07.2022
OBJEDNÁVKA číslo: 202201261 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

IBankovni spojeni:

Číslo:
Komerční banka a.s., Cheb

Vystavil: Tej,

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ Druh zboží
1,000 NAR na základě cenové nabídky č. 21N$620 objednáváme balení a

vybaleni exponátů zapůjčených Správou pražského hradu, jejich
nakládku a transport Praha - Cheb - Praha dlc dohodnutého
časového lmmonogramu.

Cdkcin Kč (včetně DPH)

Částka Celkem KČ
73 416,$1 73 416,$1

734)6,51

Datum dodání: 15,09.2022

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovén) dokladu musí kor¢sponclovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Gcnerálnlho
finančního ředitelství na adrese www.daneelekti'onicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor škobNĹ télMchoyy q kulndry

," Razítko a podpis
Krulišová Dana lng.Bc.

vedoucí odboru školslvl, kultury a tělovýchovy
Scznáinen:

Al£ceptac£jůůednávlu
Akceptaci zašlete podepsanou elektronickýn:i podpisem nebo podepsanou a naskenovanou pošlete na

mžÁNs P ,HA,spoL sř.9.
j j p Dukdskýc :'dinů47Dodavatel ob ednávku akceptu e. Datuni a podpis

I

'4äx: 02/2430 1091

l'
Objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnein uveřejněnf prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sinjuv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, Objednatel
se zavazuje realizovat zveřejněnl této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
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u KŮŇS||kAŇS PRAM
Nabídka č. 21N5620
Předpokladý zprácováni nabídky:
Poptávka z 10/05/22
Vypůjčitel: Městský úřad Cheb
zapůjčitel: Správa Pražského hradu
Doprava: nákl.vůz Kunsttrans Praha
Podmínky přepravy: exkluzivní transport
Zpracoval/a: Renata Raisová, tel. 606 636 094, r.raisova@kunsttrans.cz

Transport na výstavu cena bez DPH
* prohlídka a změření exponátů (l balič/1 hod), |oká|nÍ doprava

DPH

* 2 zápůjční khmastabilní bedny včetně vnitřních obalů na
klenoty, materiál

* nakládka, dodání beden na vyklknatizovánI 24 hod dopředu,
vykládka (2 řidiči/2 hod)

* palivový příplatek 6,5%
* zabalení exponátů v den transportu (2 baliči/1 hod)
" měkký balicí materiál (tyvek, sain) odhad
* nakládka, exkluzivní transport Praha - Cheb klimatizovaným a

vzduchem odpruženým nákl.vozem 3,5 t, vykládka (2 řidiči)
* palivový příplatek 6,5%
* vybaleni po aklimatizaci nás|edujÍcĹ den (2 baliči/1 hod)
* doprava baličů a technického vybavení
* palivový příplatek 6,5%
* adm. zpracováni, koordinace

CELKEM Pez DPH:
CELKEM S DPH:

1 650,00 Kč 21%

18 690,00 Kč 21%

3 150,00 KČ 21%
204,75 Kč 21%

1 100,00 Kč 21%
180,00 Kč 21%

10 890,00 Kč 21%
707,85 KČ 21%

1 100,00 KČ 21%
3 840,00 Kč 21%

249,60 Kč 21%
880,00 Kč 21%

42 642,20 Kč
51 597,06 Kč

Transport z výstavy cena bez DPH DPH
* zabalení exponátů v den transportu (2 baliči/1 hod) 1 100,00 Kč 21%
" nakládka, exkluzivnl transport Cheb - Praha klimatizovaným a

vzduchem odpruženým nákl.vozem 3,5 t, vykládka (2 řidiči) 10 890,00 KČ 21%
* palivový příplatek 6,5% 707,85 KČ 21%
* nakládka, vyzvednutí prázdných beden po vybaleni, vykládka (2

řidiči/2 hod) 3 150,00 Kč 21%

kunsttrans praha spol. s r.o., Dukelských hrdinů 47, 1 "/0 00 Praha 'l
"|"el: ·'-420 224 301 092 - 6, Fax: +420 224 301 091, prague@kunsttrans.cz, www.kunst("rans
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* palivový příplatek 6,5%
" vybalení po aklimatizaci (2 baliČi/1 hod)
* adm. zpracování, koordinace

CELKEM bez DPH:
CELKEM S DPH:

Nabídka neobsahuje:
" pojištění exponátů na transport a dobu trvání výstavy
- skladování beden po dobu výstavy, jejich navezení na

vyk|imatizovánľ
- přesčasová práce
- DPH, tam kde je zákonem předepsaná
- případné náklady spojené s pandemií coronaviru (testováni,

omezeni cestování a dopravy, vybavení posádek, karantény,
apod.)

" jiné neuvedené výkony budou-li požadovány

204,75 Kč 21%
1 100,00 Kč 21%
880,00 KČ 21%

18 032,60 Kč
21 819,45 KČ

Poznámky:
- Nabídka je vypracována na základě aktuálních cen,

tarifů, devizových kursů a předpokladu realizace během
standardní pracovní doby

- Při práci mimo standardní pracovní dobu účtujeme nás|edujĹcÍ
přirážky
-všední den od 18:00 do 22:00 hod. ("25%)
-sobotu a neděli ('50%)
-noční práce 22:00 - 06:00 hod. a ve st. svátek ("100%)

- Naše vlastnľvýkony budou fakturovány dle skutečné
časové a materiálové náročnosti.

- Dodavatelské výkony budou účtovány dle skutečné
výše dodavatelské faktury a aktuálního devizového kurzu
včetně přefakturačnl přirážky za bankovnlvýlohy a zálohování

- Nabídka je nezávazná až do doby uzavření kontraktu.
- Uvedené ceny jsou platné v případě, že realizace zakázky u nás

bude písemně objednána 14 kalendářních dni před realizací
transportu. Při nedodržení tohoto termínu mohou být uvedené
ceny zvýšeny o 25 procent.

- Tato nabídka byla zpracována na základě poskytnutých
informací bez kontaktování zapůjčitelů

- Faktura je splatná do 20 dnů od data vystavení faktury

XLR!STT?ANS
Du¶!skym 7jcí

! 7"ó 'já
"ítz: '=':j. -V;·.,.~.' -

KUNSTTRANS PRAHA spoL s lo., Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
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- Nabídka vycházíz úpravy DPH platné v době jejího zpracováni.
DPH bude účtována v souladu s platnou legislativou v době
realizace zakázky.

kuns1'1"ri\ns praj 1/\ spol. s r.o., Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
'|"el: -"120 224 301 092 - 6, Fax: +420 224 301 091, prague@kunsttrans.cz, www.kunsttrans.cz



Termíny pro transport kopií českých korunovačních klenotů rezervované Správou Pražského
hradu:

navezení bedny k aklimatizaci pro PH,
balení a transport exponátů do Chebu,
vybalení a instalace v místě.

Pro zpětný návrat potom:
balení a transport exponátů do Prahy,
vybalení a instalace PH.


