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SMLOUVA O DÍLO

č.j. KRPP- 96413-6/ČJ-2017-03OOEU

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, východní předrněstí, Plzeň 3, PSČ 306 28
IČ : 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
zastoupená Be. janou Mynaříkovou, vedoucí ekonomického odboru
kontaktní adresa: Krajské ředjte]stvi policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň

jako ,,objednatel"
a

společnost: Window Holding a.s.
sIdlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupený: jaroslavem Šmatem, obchodním zástupcem
IČ: 28436024
DIČ : CZ28436024
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14506

jako ,,zhotovitel"
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

I.
Předmět díla

Předmětem díla je demontáž, odvoz a likvidace pŮvodních oken, odvoz
suti, zaměření a instalace nových plastových oken, včetně zednického
začištěni v objektu PČR KŘP-P Rekreační zařízení ALMA, javorská 98,
Železná Ruda

Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o dílo.
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Součásti díla jsou j předepsané certifikáty, záruční listiny, doklady o
seřIzenI oken apod.; bez jejich předání nelze považovat dílo za dokončené.

II.
Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch základních lhŮtách:
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle v co

nejkratším možném terminu od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do

30. září 2017.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteh staveniště v termínu dle

dohody, nejpozději však v den zahájení prací a seznámit jej
s charakterem staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven
písemný záznam.

4. Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, od 07:00 - 19.00
hod. Změna je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele.
Místem plněni předmětu díla je objekt Policie České republiky,
Rekreačn' zařIzenI ALMA, javorská 98, Železná Ruda

III.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který
byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy (§
2620 zákona č. 89/2012 Sb.), ve výši:

Cena díla bez DPH 99 986,- KČ

DPH 21% 20 997,06 KČ
Celkem 120 983,06 KČ

Slovy:
stodvacettisÍcdevětsetosmdesáttřikorunčeskýchašesthaléřŮ

2. Ve sjednané ceně za provedení díla, vymezeného v článku I. této
smlouvy, jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží, a to
včetně nákladŮ na činnosti, které nejsou ve specifikaci díla výslovně
uvedeny, ale jejichž provedeni musí zhotovitel s ohledem na svoji
odbornost a předmět činnosti předpokládat, a to zejména s
přihIédnutim ke svým dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi
při realizaci děl obdobného charakteru.

3. Cena díla byla stanovena na základě Přílohy č. 1, a je považována za
cenu nejvýše přípustnou.
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4. jakákoliv záloha se nepřipouštI.

IV.
Platební podmínky

1. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli předáním řádně
dokončeného díla. Úhrada bude objednatelem provedena
bezhotovostním převodem v české měně na základě zhotovitelem
vystaveného a objednateli řádně doručeného daňového dokladu (dále
jen ,,faktury").

2. Zhotovitel vyhotoví krycí list faktury za dodávky a práce, který bude
před vystavením faktury odsouhlasen v místě plněni zhotovitelem a
zástupcem objednatele.

3. Faktura bude zahrnovat soupis veškerých účtovaných dodávek a prací.
Faktura musí kromě toho obsahovat náležitosti daňového dokladu
stanovené daňovými a účetními předpisy a musí dále obsahovat číslo
smlouvy o dílo, a název akce.

4. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnŮ od obdržení
vystavené na adresu objednatele tj. Krajské řed ite!stvi
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a doručené v
vyhotovení na adresu: Krajské ředjte|ství policie Plzeňského
oddělení provozu a údržby majetku, Nádražní 2, Plzeň 306 28.

faktury
policie
trojím
kraje,

5. Nebude-li krycí list faktury předem odsouhlasen die odst. 2, nebude-li
faktura obsahovat náležitosti dle odstavce 3, nebude-li ve trojím
vyhotovení, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje rozdílné
s ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit
zhotoviteli, an iž by se tímto postupem dostal do prodlení s její
splatností.

6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované
Částky na účet zhotovitele.

8. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni bude
příjemcem zdanitelného plněni uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří zpŮsobem umožňujÍcÍ dálkový přístup skutečnost,
že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH a při úplatě nad
700.000,- kč i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s
účtem zveřejněným správcem daně zpŮsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ
daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

9. přijaté plnění bude odběratelem použito pro účely, které jsou
předmětem daně, resp. k danému plnění vystupuje jako osoba povinná
k dani.
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V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen svým jménem, svými pracovníky a na svoji
odpovědnost řádně a včas provést objednané dílo. V souvislosti s tím je
povinen zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně
technického charakteru, nutná k řádnému provedení a dokončení díla,
a obstarat a dodat veškerý potřebný materiál a zařIzenI.

2. Zhotovitel odpovídá za dodržováni veškerých závazných právních
předpisŮ a norem v prŮběhu provádění díla, zejména pak v oblasti
bezpečnosti práce a protipožárních předpisŮ Zhotovitel odpovídá za to,
že tyto předpisy a normy budou dodržovány ze strany všech osob
provádějIcích dí!o.

3 Z dŮvodŮ provádění prací za provozu objektu je zhotovitel povinen na
své náklady provést opatření k zajištěni bezpečnosti pracovnÍkŮ
uživatele a klientŮ Policie ČR tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod
objektu a dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy, včetně zajištění
bezpečnosti a ochrany ostatních prostor, kde bude zachován provoz
budovy.

4. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam
všech pracovnIkŮ, včetně čísel jejich op, a dále seznam registračních
značek vozidel, které budou provádět dodávky a nakládky materiálu za
účelem vjezdu do objektu, a to po předchozím odsouhlasenI správcem
objektu.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke
škodám na majetku objednatele, ať zpŮsobených zaměstnanci
zhotovitele či případnými subdodavateli.

6. Pokud i přes to dojde ke vzniku škody na majetku objednatele
(případně třetí osoby) je zhotovitel povinen tuto škodu na své náklady
bez zbytečného odkladu odstranit.

7. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajisti ochranu
životního prostředí dle platných právních předpisŮ. Odvozy odpadŮ a
obalŮ a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady,
a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími
předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel
povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. při přejImacIm řízenI.

8 Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem
objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu
prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz
takového odpadu z místa plnění je možný až po udělení souhlasu
k jeho odvozu.

9. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky,
které jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude
předkládat objednateli prŮběžně, nejpozději však před zabudováním.
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10. Zhotovitel je povinen
kontrolu dokladŮ
dobu danou právními
Sb., o účetnictví, ve
Sb., o dani z přidané

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
znění pozdějších předpisŮ, a zákon č. 235/2004
hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ).

VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel před započetím prací seznámí zhotovitele s charakterem
místa plnění. zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu prováděni
díla

2. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení
odpadu, včetně dopravy.

3. Objednatel je oprávněn provádět prŮběžnou kontrolu plnění předmětu
díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

4. Objednatel je povinen za dokončené dílo řádně a včas zaplatit cenu
dohodnutou dle této smlouvy.

VII.
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce
a dodávky a je předvedena jeho zpŮsobilost sloužit svému účelu

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky,
které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užjvánÍ díla.

3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který za objednatele
podepíše odpovědný pracovník uvedený v či. xii. odst. 1 této smlouvy.
Podpisem zápisu o převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí
škody na zhotovené věci.

4. Zápis o převzetí díla bude obsahovat též soupis eventuálních výhrad
objednatele, tj. soupis zjištěných vad a nedodělkŮ s dohodnutými
lhŮtami pro jejich odstranění Přňohou zápisu budou veškeré
předepsané certifikáty, záruční listiny, protokoly o zkouškách a revizích
vyžadovaných přIslušnými technickým normami, budou-li nutné
k řádnému užÍvánj díla.

VIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
> na stavební úpravy bude poskytována 5 let od doby předáni díla;
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> na dodaný materiál, okna, parapety atd. 4 roky od předáni díla);
Běh záruční doby se počítá ode dne následujÍcÍho po dni
předání/převzetí díla.

2. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko
k reklamaci nejpozději do 7 kalendářních dnŮ od jejich doručení a
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstraněni vad. Neučiní-h
tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve
lhŮtách uvedených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10
kalendářních dnŮ od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se
s objednatelem jinak. v případě havárie zahájí opravu do 2 pracovních
dnŮ

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30
kalendářních dnŮ, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla zpŮsobené použitím podkladŮ a věci
poskytnutých objednatelem a za vady díla vzniklé v dŮsledku běžného
opotřebení, živelní pohromy nebo násilného poškození.

6. Objednatel se v rámci poskytnuté záruky ve věcech neupravených
touto smlouvou zavazuje dodržovat Reklamační řád zhotovitele a návod
k obsluze díla. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z dŮvodu
neodborné manipulace, nedodržením návodu k obsluze, mechanickým
poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou nebo běžným
opotřebením díla. Reklamační řád zhotovitele a návod k obsluze díla
jsou zveřejněny na webových stránkách zhotovitele
www.windowholding.cz.

7 Doba vyřízenI reklamace nebo vady z předávacího protokolu může být
prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro výrobu nových částí, dodání
nových dIlŮ subdodavatelem či v případě, kdy technologické podmínky
nutné k provedení opravy nedovolI její provedení ve smluvených
termínech (klimatické podmínky apod.).

IX.
Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu
dokončení a předáni díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny
díla včetně DPH (tj. z 120 983,06 kč) za každý, být i započatý den
prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č.
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.
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3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro
odstraněni vad Či nedodělkŮ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za
každý, být i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
vady.

4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhŮtě uvedené
v článku VIII. odst. 4, popřípadě v jiné dohodnuté lhŮtě, má objednatel
právo na smluvní pokutu v částce 0,05% z celkové ceny díla včetně
dph, za každý, byť i započatý den prodlení s odstraněním každé
jednotlivé vady.

5. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručeni
výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnŮ,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Maximální výše smluvních pokut, které je smluvní strana na základě
této smlouvy a jejích příloh oprávněna požadovat, činí 10% ceny díla
bez DPH, a to i v případě, že některé ustanovení této smlouvy stanoví
smluvní pokutu vyšší.

X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným
ujednáním výslovně nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".

2. Dojde-li na základě požadavku objednatele k rozšÍření předmětu díla,
je tento povinen předat zhotoviteli soupis požadovaného rozšíření
předmětu díla, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen, a předložI oceněný soupis objednateli k
odsouhlasenI, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XI.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 - specifikace díla a ceny je
pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této
smlouvy.

2. Z dŮvodu právni jistoty strany prohlašujI, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řídI zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zá koníkem.

XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech smluvních i stavebních oprávněna jednat:
Be. jana Mynaříková, .
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2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: Jaroslav
Šmat, obchodní zástupce,
jaroslav.smat@windowholding.cz.

3. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: jaroslav Šmat,
obchodní zástupce,

z.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyp|ývajicí z této
smlouvy budou řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech (8 stran smlouvy a 7 stran
přílohy), z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Po podpisu oběma stranami, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru
smluv Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode
dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

Příloha:
Přňoha Č. 1 - specifikace díla a ceny

V Plznidne 4Ú hl}'

. . . . . . ..Be. jana ¢A'ynaríková
vedoucí ekonomického odboru

V Lázních Toušeni d
P

"Jaroslav šmat
obchodní zástupce

Objednatel Zhotovitel

8
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VIl.
VÝPIS ZBOŽÍ

(specifikace díla a ceny)

Množství: 9 ks Profil:
Šířka:
výška:
Barva venku:
Bärva uvnitř:
Rám:
KřIdlo:
Rozšíření:

1345 13bs výplň:

výplň ti.:
Kování:

3j _ Kotvení:Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
1015 mm
1345 mm
Bergkiefer 50
bílá
rám standard
2 * křídlo standard
podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50rňrň
2 *4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
2 ks 24 rňm
Pole + název otvírky:
1 otevíravé levé štulp
2 otevíravé sklopné pravé hlavni
na vruty - H+D+L+P
dopředu
47.652

Cena za kus: Cena celkem:
11341,00 Kč 102069,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

přechodový plech pozink 20x45mm
Délka: 1015 mm

cena montáže pozinkovaného plechu
jedn.cena (1,015 m * 35,70 KČ = 324,00 KČ)

36,00 Kč 324,00 Kč
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Pozice: 2 Množství: 1 ks Profil: PRIMAŠířka: 970 mm
výška: 1170 mm

,. - - Barva venku: Bergkiefer 50'\ ' ,'" '"- . "" " Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard

' . ' ' l Křídlo: 2 * křídlo standard
' .. -' . Rozšiřenŕ podklad 8069 u'ni pro PVC tep. izol.':t _- i: . 27,5/50mm
z výplň: 2 * 4-16-4 F1oat-PTN+, Ug1,1

, ': ' tí výplň ti.: 2 ks 24 mm
,: C . Kování: Pole + název otvírky:

\ §'· "' " ' 1 otevíravé leVé štulpii-: - - i SJ . ' 2 otevíravé sklopňé pravé hlavní
z,::ů" 5'1 ··"E kN Z. L Y-ÚUĹ' "\
nE "":,W" ?_ "O _ "
' """ä"'" l Kotveni: na vruty - H+D+L+P

' Odvodnění: dopředu
—"° l Hmotnost kg: 40.693

Poznámka k pozici: :
schody

Cena za kus: Cena ce/keth:
10325,00 Kč 10325,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

přechodový plech Pozink 20x45mm
Délka: 970 mm

Céna mcintáže pozinkovaného plechu
jedn.cena (0,970 m * 35,70 KČ = 35,00 KČ)

35,00 Kč 35,00 Kč
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Pozice: 3 Množství: 1 ks

Označení zakázky:

/"j " "

.P

1

; "':Ĺ,": : ,U
800 l

Profil: PRIMA
Šířka: 800 mm
výška: 745 mm
Barva venku: Bergkiefer 50
Barva uvnitř: bílá
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšířenŕ podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.

27,5/50mm
výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
výplň ti.: 24 mm
Kování: Pole + název otvírky:

1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 20.489
Poznámka k pozici: :

pod kuchyní
Cena za kus: Cena celkem:
5039,00 Kč 5039,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

přechodový plech pozink 20x45mm
Délka: 800 mm

cena montáže pozinkovaného plechu
jedn.cena (0,800 m * 35,70 Kč = 29,00 KČ)

29,00 Kč 29,00 Kč

Pozice: 4 Množství: 2 ks

Šj'; í) '"°

.L . -u i.

,,R ': "-"N
570

Profil:
Šířka:
výška:
Barva venku:
Barva uvnitř:
Rám:
KřIdlo:
výplň:
výplň ti.:
Kování:

Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
570 mm
370 mm
Bergkiefer 50
bílá
rám standard
křídlo standard, sklopné
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
24 mm
Pole + název otvírky:
1 sklopné klika nahoře
na vruty - H+D+L+P
dopředu
6.760

Cena za kus: Cena celkem:
3966,00 Kč 7932,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Příplatek za podrozměrný element pod 404 mm
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Pozice: 5 Množství: 2 ks

\, , l" "
\ rm- l"

K ' Z

338
I ,
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".. - :'.-"IN,""- _

I 570 {

Označení zakázky:

Profil:
Šířka:
výška:
Barva venku:
Barva uvnitř:
Rám:
Křídlo:
výplň:
výplň ti.:
Kování:

Kotveni:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
570 mm
338 mm
Bergkiefer 50
bílá
rám standard
křídlo standard, sklopné
4-16-4 F1oat-PTN+, Ug1,1
24 Mm
Póle + názeV otvírky:
1 sklopné klika nahoře
na vruty - H+D+L+P
dopředu
6.315

Cena za kus: Cena celkem:
391Ý,0'0 Kč 79'34,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Příplatek za podrozměrný element pod 404 mm

Pozice: 6 Množství:
14,0'00 m

Začišťovací lišta s praporkem 40/2,5 bílá

Vysvětlivka ke množství a ceně:
Položka obsahuje celkem 1 ks * 14,000 m (cena za 1 kus = 899,00 KČ)
899,00 Kč * 1 = 899,00 Kč

Ceňa za kuš: Cena celkem:
899,00 Kč 699,00 Kč

134486,00 Kč

Pozicé: 7 Mríožství: O ks Pomocná poI.pro výpočet obv.metrů

Cena za kus: Cena célkem:
Ó,00 Kč 0,00 Kč

- célkový obvod k montáži



rj9kk¶ ""°'"'°'"" Označení zakázky:

Pozice: 8 Množství: 1 ks Cena dopravy - zdarma (v ceně)

Vysvětlivka ke množství a ceně:
Položka obsahuje celkem 1 ks " 1 ks (cena za 1 kus = 0,00 KČ)
0,00 Kč " 1 = 0,00 Kč

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 9 Množství:
42,480 m

Cena za montáž, demontáž, zednické zapraveni (zděný dům);
obvod 50 - 100 bm, pouze pozice č. 1

(l ks *42,480 m * 375,00 Kč = 15930,00 KČ)

Cena za kus: Cena celkem:
375,00 Kč 15930,00 Kč

Pozice: 10 Množství:
14,762 m

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (ocelová okna -
lehká konstrukce), obvod 50 - 100 brň, mimo pozici č. 1

(l ks "14,762 m ' 410,00 Kč = 6052,00 KČ)

Cena za kus: Cena celkem:
6052,00 Kč 6052,00 Kč

Pozice: 11 Množství:
57,242 m

Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a str.
Čechy, 50-80 brň

(I ks *57,242 m * 58,00 Kč = 3320,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
3320,00 Kč 3320,00 Kč



rjg= ""°'"'°'"' Označení zakázky:

Pozice: 12 Množství:
10,905 m

přechodový plech pozink 20x45mm

jednotková cena: Cena celkem:
694,65 Kč 694,65 Kč

cena montáže pozinkovaného plechu
jedn.cena (10,905 tn * 35,70 Kč = 389,00 KČ)

389,00 Kč 389,00 Kč

Pozice: 13 Množství: 1 ks příplatek k oknům za sekání

(l ks *1 ks ' 2480,00 Kč = 2480,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem
2480,00 Kč 2480,00 Kč

Pozice: 14 Množství:
14,000 m

Lištování plochou lištou

(l ks *14,000 m " 80,00 Kč = 1120,00 KČ)

Cena za kus: Cena celkem:
80,00 Kč 1120,00 Kč

Pozice: 15 Množství: 1 ks Dodávka parapetů (zaměřené)

Detai/nl specifikace typu, barvy rozměrů, počtu ks a cen je
obsažena v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky -
smlouvy.

jednotková cena: Cena celkem:
1440,00 Kč 1440,00 Kč

- dodávka parapetů počet ..3..ks

- montáž parapetů počet .3...k's
jedn.cena (l ks * 720,00 Kč = 720,00 KČ)

720,00 Kč 720,00 Kč

720,00 Kč 720,00 Kč



rj= Označení zakázky:

Pozice: 16 Množství: 1 ks Přípl.za prořez u speciál.dekoru

Jednotková cena: Cena celkem:
18'95,00 Kč 1895,00 Kč



rj= ""°'"'°'"' Označení zakázky:
.Y

Vlil.
CENA DÍLA

Suma položek 167417,00 KČ

.. -67431,00 KčČástka bez DPH 99986,00 KČ
DPH 21%- SPZ 0,00 % 0,00 Kč
Částka celkem 99986,00 Kč

. . .


