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SMLOUVA O DÍLO

č.j. KRPP-167068-6/ČJ-2017-03OOEU

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, východní předměstí, 'lzeň 3, PSČ 306 28
IČ : 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení : ČNB Plzeň
ČÍslo účtu :
zastoupená p.josefem Laštovkou, vedoucí OPŮM
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
ID DS: 5ixai69

jako mObjednatel"
a

společnost: Window Holding a.s.
sÍdlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupený: Be. Tomášem Bytelem, 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
Tovární 120, 330 32 Kozolupy.

Podrobná specifikace je uvedena v Příloze Č. 1 smlouvy o dílo.
Součástí díla jsou i předepsané certifikáty, záruční listiny, doklady o seřízenI oken apod.;
bez jejich předání nelze považovat dílo za dokončené.

II.
Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujícIch základních lhŮtách:
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1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle v co nejkratším možném
termínu od podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15. prosince
2017.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu dle dohody, nejpozději
však v den zahájeni 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 - 15:30 hod. Změna
je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele. Místem plnění předmětu díla
je objekt Policie České republiky, Tovární 120 , 330 32 Kozolupy.

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

DPH 21%

Celkem

76 307,65 KČ

16 024,61 KČ

92 322,26 KČ

Slovy:
devadesátdvatisÍctřistadvacetdvěkoru nyčeskéadvacetšesthaléřŮ

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 provedení musí zhotovitel s
ohledem na svoji odbornost a předmět činnosti předpokládat, a to zejména s
přihlédnutím 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.

4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

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 faktury vystavené na
adresu objednatele tj. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306
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28 Plzeň a doručené v trojím vyhotoveni na adresu: Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, odděleni provozu a údržby majetku, Nádražní 2, Plzeň 306 28.

5. Nebude-li
obsahovat
obsahovat
objednatel
prodlení s

krycí list faktury předem odsouhlasen dle odst. 2, nebude-li faktura
náležitosti dle odstavce 3, nebude-li ve trojím vyhotovení, nebo bude-li
nesprávné cenové Udaje rozdílné s ustanoveními této smlouvy, je
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do

její splatností.

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

8. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění bude příjemcem
zdanitelného plnění uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel ověří
zpŮsobem umožňujÍcÍ dálkový př'stup skutečnost, Že zhotov'tel není nespolehl'vým
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 přIslušnému správci daně

9. přijaté plněni bude odběratelem použito pro účely, které nejsou předmětem daně,
resp. k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

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
provedeni a dokončení díla, a obstarat a dodat veškerý potřebný materiál a zařizenI.

2. Zhotovitel odpovídá za dodržování 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 provádějÍcÍch dílo.

3. Z dŮvodŮ provádění prací za provozu objektu je zhotovitel povinen na své náklady
provést opatření k zajištění bezpečnosti pracovnikŮ 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
pracovníkŮ, 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 odsouhlasenÍ správcem objektu.

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

škodám na
případnými

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 maxjmá|nj možné míře zajistí 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 prováděcImi předpisy; v případě výslovného požadavku
objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řIzení.
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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.

10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu
dokladŮ souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k
jejich archivaci (zákon Č 563/1991 Sb , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisŮ, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ).

VI.
Povinnosti objednatele

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

2. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uloženi 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 užÍvání 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 odstraněni.
Přílohou zápisu budou veškeré předepsané certifikáty, záruční listiny, protokoly o
zkouškách a revizích vyžadovaných přIslušnými technickým normami, budou-li nutné
k řádnému užívání díla.

VIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
> na stavební úpravy bude poskytována 5 let od doby předání díla;
> na dodaný materiál, okna, parapety atd. 4 roky od předání díla);

Běh záruční doby se počítá ode dne nás|edujÍcÍho po dni předání/převzetí díla.

2. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4



PCR03ETRpo80808709

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 7
kalendářních dnŮ od jejich doručeni a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstranění vad. NeuČiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad
provede ve lhŮtách uvedených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni 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 věcí 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, dodáni nových dÍ[ů subdodavatelem
či v případě, kdy technologické podmínky nutné k provedení opravy nedovolí její
provedení ve smluvených termínech (klimatické podmínky apod.).

IX.
Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi termínu dokončení a předáni
díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH (tj. z 92 332,26 KČ)
za každý, byť j započatý den prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
úrok z prodlení ve výši dle nařízenI vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroku z prodlení.

3. V případě nesplněni termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění 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 doručení výzvy
k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnŮ, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

6. Maximálni 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 stanovi smluvní pokutu vyšší.

XW

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

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

XI.
Ostatní ujednání

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 právní jistoty strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech smluvních i stavebních oprávněna jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

3. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:

XIII.
Závěrečná ustanovení

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

2 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech (6 stran smlouvy a 7 iistů 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 uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude
uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena
od jejího počátku.

Příloha"

Pň7oha Č. 1 - specifikace díla a ceny 'g

OBCHODNÍ

V Plzni, dne . - ' " :V" Plzňi' dne G'- <1·2 3"""""a '237/3c ij, -. _.
ke HEPL!tm".." ,í'// Zo/y i"El 3TVl 1-'(? iL.iĚ, &,,,,>
ÉHO KF'?AJE

josef Laštovka l odbur sprá\/y maýetku : .vedoucí odděleni provozu ajdEŽby%ájä("l'"',!'.'dra'n" ,b,=š,Z:p,,

Objednatel Zhotovitel
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SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL: OBjEDNATEL:

Jméno
Ulice

: Window Holding a.s.
: Hlavni 456

Město : 250 89 Lázně Toušeň
lČOl DIČ : 28436024 l CZ28436024

Telefon
Fax
E-mail

:
:
:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

:
: B
: Podnikatelská 1237/30
: 301 00 Plzeň
: 6

Jméno
Příjmení

Ulice
Město
IČO/DIČ
Telefon
Mobil
E-mail
Dat./místo

: Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje

: Nádražní 2437/2
: Plzeň 3, východní Předměstí, 306 28
: 75151529 l CZ75151529
:
.

nar.:

DODAC/ADRESA:

Jméno
Příjmení
Ulice
Město
Telefon
Mobil
E-mail

Jméno
PřijmenI
Ulice
Město
Telefon
Mobil
E-mail

.: PČR Kozolupy
: Tovární 120
: 330 32 Kozolupy
:
.
,

výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou
oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy, v dohodnuté kvalitě, ceně a terminu dodat objednateli výplně
stavebních otvorů - okna, dveře, výkladce, skleněné výplně, kooperační materiál či součásti oken a dveří (dále
jen "dílo") přesně definované ve výpisu zboží za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. V případě, že součásti smlouvy jsou služby jako demontáž, montáž, likvidace, začištění apod., musí být tyto
služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.

3. Technické provedení: přesná specifikace zboží je uvedena ve výpisu zboží této smlouvy a pokud není
uvedeno jinak, jsou základní parametry zboží specifikovány takto:

PROFILY: profily značky VEKRA jsou od renomovaného německého výrobce, který pro výrobu používá pouze
vysoce kva|jtní nerecyklovaný plast. Profily jsou jsou standardně vyztuženy pozinkovanou
ocelí o síle 1,5-3mm. Veškeré okenní a dveřní profily SALAMANDER jsou dodávány dle normy
ČSN EN 12608 nejvyšší třídy "A".

ZASKLENÍ: standardně pokud není ve výpisu zboží uvedeno jinak: tepelně izolační dvojsklo, Ug = 1,1W/m2k,
teplý okraj skla (černý plastový distanční rámeček) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu.
S tímto zasklením dosahuji naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32dB.

KOVÁNÍ: celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s
mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body
garantujichni zvýšenou odolnost proti vloupání. Produktová řada Praktik používá u OS oken

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certiňkátů: ISO 9001 a ISO 14001
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rj%EKKN¶ Č'"°'m'ouvy' C27490A Označení zakázky:

celoobvodové kováni řady FAVORIT od SIEGENIA AUBI, které díky masivním ocelovým čepům
umožňuje základní třípolohové ovládání.

Veškeré otvorové výplně jsou zobrazeny z interiéru.

4. Objednatel se zavazuje takovéto dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Ill.
TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termín výroby se stanovuje dohodou smluvních stran maximálně na osm týdnů po potvrzení této smlouvy
podpisy obou smluvních stran a uhrazením zálohy ze strany objednatele ve výši, která je uvedena v odst.Vlll -
Cena díla. Při platbě bude objednatel uvádět jako variabilnI symbol číslo faktury. (Pokud smlouva obsahuje
pouze přÍs|ušenství ve standardním provedení, stanovuje se termín výroby maximálně na tři týdny.)

2. Montáž bude provedena nejpozději do 30-ti dnů od ukončení výroby. Přesný termín montáže bude ze strany
zhotovitele s objednatelem dojednán minimálně 10 dni před samotným termínem dokončení výroby.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a pokud je sjednána záloha, dnem její
úhrady, kterým se rozumí připsání na účet zhotovitele.

4. Objednatel (či kupující) berou na vědomí, že v případě prodlení s odběrem zboží dle této smlouvy je
zhotovitel (prodávajícQ oprávněn účtovat náklady souvÍsejÍcÍ s uskladněním zboží ve výši 0,1 % ceny díla bez
dph za každý den prodlení a poplatek za převoz zboží do skladu ve výši 1.000,- KČ bez DPH, a to za podmínek
bodu 29a Všeobecných obchodních podmínek.

lV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 14-ti dnů po předání
díla po odečtení zaplacených záloh. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturou - řádným daňovým dokladem.
Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury.

2. Objednavatel prohlašuje, že zboží, které je zdaněné sníženou sazbou DPH, bude zabudováno do stavby
určené pro bytové účely (§ 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

3. výše DPH se při vyúčtováni zakázky (smlouvy) bude řídit sazbou DPH, platnou k datu uskutečnění
zdanitelného plnění.

V.
POSKYTOVANÉZÁRUKY

Společnost Window Holding a.s. poskytuje záruku na okna Vekra:

1. 60 měsíců na dodávku otvorových výplní a dodávku pňslušenství, je-li realizováno včetně montáže

2. 24 měsíců na dodávku otvorových výplni a přislušensM bez montáže (jako předmět koupě)

3. seňzení a pozáruční servis zajistíme po Vámi podaném oznámeni na bezplatné lince

4. případné reklamace uplatňujte na tel. ebo e-mailem:

VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
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1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst.
1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti Window
Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na a na obchodních
zastoupeních zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedených
Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačním řádem a svým podpisem stvrzuje, že s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem souhlasí.

2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotoveni.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze
smluvních stran ji neuzavírala v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že
se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejích příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami,
Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují svůj vlastnoruční podpis.
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VIl.
VÝPIS ZBOŽÍ

(specifikace díla a ceny)

Pozice: 1

,l
\\

, \

\\)>
1740 1770

l
, ,,',: !1.,,,//)'.1"'""

\,,, l l

" ""'..l" ' 30

Množství: 2 ks Profil:
Šířka:
výška:
Barva:
Rám:
Křídlo:
Rozšíření:

výplň:
výplň ti.:
Kováni:

Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
1160 mm
1740 mm
bílá
rám standard
křídlo standard
podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50mm
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
24 mm
Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné levé
na vruty - H+D+L+P
dopředu
59.549

1160
Poznámka k pozici: :

* Vilka - ||. NP

Cena za kus: Cena celkem:
8868,00 Kč 17736,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 2

Y /ľ

1

l

E \

J \" ,
ď'

Množství: 1 ks Profil:
Šířka:
výška:
Barva:
Rám:
Křídlo:
RozšiřenL

výplň:
1740 1/70 výplň ti.:

Kování:

Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
1160 mm
1740 mm
bílá
rám standard
křídlo standard
podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50mm
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
24 mm
Pole + název otvírky:
1 oteviravé sklopné pravé
na vruty - H"D+L+P
dopředu
59.549

1160
Poznámka k pozici: :

* Vilka - ||. NP

Cena za kus: Cena celkem:
8868,00 Kč 8868,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra
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Pozice: 3

5l. ? '

1

F

""' ·, \,
l "\ \l """ \.

Množství: 1 ks Profil:
Šířka:
výška:
Barva:
Rám:
Křídlo:
Rozšířeni:

výplň:
'"O 1770 výplň ti.:

Kování:

Kotvení:
Odvodněni:
Hmotnost kg:

PRIMA
1160 mm
1740 mm
bílá
rám standard
křídlo standard
podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50mm
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
24 mm
Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé
na vruty - H+D+L+P
dopředu
59.549

30
1160

—{

Poznámka k pozici: :
* Vilka - [j. NP/kancelář

Cena za kus: Cena celkem:
9034,00 Kč 9034,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Omezovač otevřeni okna s třením, š.kř. 450 - 1500mm

Pozice: 4

Í) , ,),,,,,

,1/" '\\

l r
r" '\\

l
.r"' \

l \
,,,.l \,

\ 30
__

Množství: 1 ks Profil:
Šířka:
výška:
Barva:
Rám:
Křídlo:
Rozšíření:

výplň:
výplň ti.:
Kování:

Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

PRIMA
1160 mm
1740 mm
bílá
rám standard
křídlo standard
podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50mm
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
24 mm
Pole + název otvírky:
1 oteviravé sklopné levé
na vruty - H+D+L+P
dopředu
59.549

1160
Poznámka k pozici: :

* Vilka - íl. NP/kancelář

Cena za kus: Cena celkem:
9034,00 Kč 9034,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Omezovač otevření okna s třením, š.kř. 450 - 1500mm
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r—> ? nK.

1 2 3

, r

:M.l l,,E.

, .u

l
l

Pozice: 5 Množství: 1 ks Profil: PRIMA
Šířka: 2065 mm
výška: 1445 mm

', , , , ,- - -· Barva: bílá"" Rám: rám standard
KřId1o: 3 * křídlo standard

1 2 ' Sloupek: sloupek/příčka 90mm
Rozšíření podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.

1445 1475 27,5/50m ml E výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
výplň ti.: 3 ks 24 mm
Kování: Pole + název otvírky:

1 oteviravé sklopné levé
, ," ,-ľ" l, 2 oteviravé levé štulp

'u33 l 6693 692,3 3 otevíravé sklopné pravé hlavní
2065 l Kotven i: na vruty - H+D+L+P

Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 93.409
Poznámka k pozici: :

* vrátnice

Cena za kus: Cena celkem:
17570,00 Kč 17570,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 6 Množství: 1 ks Profil: PRIMA
Šířka: 1465 mm
výška: 1440 mm

. - -- Barva: bílá" "" " Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard

' 2 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
\ 27,5/50mm

výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
'MO 1470 výplň ti.: 2 ks 24 mml' Kováni: Pole + název otvírky:

1 otevíravé levé štulp
2 oteviravé sklopné pravé hlavní

, Kotvení: na vruty - H+D+L+P
l Odvodnění: dopředu

l '"P' l '32,,
: 'j _ Hmotnost kg: 64.700

l 1465
Poznámka k pozici: :

* vrátnice
Cena za kus: Cena celkem:
11818,00 Kč 11818,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra
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Pozice: 7

K
m'

1

r

870

Množství: 1 ks Profil: PRIMA
Šířka: 870 mm
výška: 1145 mm

· — — Barva: bílá"" Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšířenŕ podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.

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

Kováni: Pole + název otvírky:
1 otevíravé sklopné pravé

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
x Odvodnění: dopředu-' 3j

Hmotnost kg: 32.913
' Poznámka k pozici: :

* vrátnice

Cena za kus: Cena celkem:
5923,00 Kč 5923,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Částka ke sIevě

Pozice: 8

79983,00 Kč

Množství: 8 ks Pomocná poLpro výpočet obv.metrů

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

- celkový obvod k montáži

Pozice: 9 Množství:
45,860 m

Cena za montáž, demontáž, zednické zapraveni (zděný dům);
obvod 25 - 50 brň

(l ks *45,860 m * 407,00 Kč = 18665,00 KČ)

Cena za kus: Cena celkem:
18665,00 Kč 18665,00 Kč
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Pozice: 10 Množství:
45,860 m

Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a str.
Čechy, 25-50 brň

(l ks *45,860 m " 64,00 KČ = 2935,00 KČ)

Cena za kus: Cena celkem:
2935,00 KČ 2935,00 Kč

Pozice: 11 Množství: 1 ks Expediční náklady - zakázka do 150 tis.

Vysvětlivka ke množství a ceně:
Položka obsahuje celkem 1 ks * 1 ks (cena za 1 kus = 1000,00 KČ)
1000,00 Kč * 1 = 1000,00 Kč

Cena za kus: Cena celkem:
1000,00 KČ 1000,00 Kč

Pozice: 12 Množství:
10,200 m

přechodový plech pozink 20x45mm

Jednotková cena: Cena celkem:
649,74 Kč 649,74 Kč

pozinkovaný plech 20x45mm
Jedn.cena (10,200 m * 28,00 KČ = 286,00 KČ)

286,00 Kč
cena montáže pozinkovaného plechu

jedn.cena (10,200 m * 35,70 KČ = 364,00 KČ)
364,00 Kč

286,00 Kč

364,00 Kč

Pozice: 13 Množství: 5 ks PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - zalomené ostění, urMstění rámu na
střed
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva
(pouze u pozic 1 - 4)

Jednotková cena: Cena celkem:
2970,65 Kč 2970,65 Kč

*** inten'ér parapet ***

Okenní folie 70mm - interiér
Jedn.cena (7,050 m " 23,00 KČ = 162,00 KČ)

162,00 Kč
*" interiér boky a nadpraží ***
Okenní folie 70mm - interiér

Jedn.cena (27,250 m * 23,00 KČ = 627,00 KČ)
627,00 Kč

*** exteriér boky a nadpraží ***

Předkomprimovaná páska 600Pa 6x15mm
Jedn.cena (23,500 m * 19,00 KČ = 447,00 KČ)

447,00 Kč
cena montáže předkomprimované pásky

Jedn.cena (23,500 m * 11,50 KČ = 270,00 KČ)
270,00 Kč

162,00 Kč

627,00 Kč

447,00 Kč

270,00 Kč
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*** interiér"exteňér boky"nadpmž/ ***

montáž parozábrany L+P+H
Jedn.cena (23,500 m * 50,00 KČ = 1175,00 KČ)

*** interiér+exteňér parapet "**

montáž parozábrany D
jedn.cena (5,800 m * 50,00 Kč = 290,00 KČ)

50,00 Kč 1175,00 Kč

50,00 Kč 290,00 Kč

Pozice: 14 Množství: 1 ks Dodávka sítí proti hmyzu

Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu ks a cen je
obsažena v příloze, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

jednotková cena: Cena celkem:
1311,00 Kč 1311,00 Kč

- dodávka insekt.sítí počet 2 ks

- montáž insekt.siti počet 2 ks
jedn.cena (l ks " 120,00 KČ = 120,00 KČ)

1191,00 Kč 1191,00 Kč

120,00 Kč 120,00 Kč

Pozice: 15 Množství: 1 ks Dodávka žaluzii

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

Jednotková cena: Cena celkem:
4785,00 KČ 4785,00 KČ

- dodávka žaluzii počet 11 ks

- montáž žaluzii počet 11 ks
jedn.cena (l ks * 1320,00 KČ = 1320,00 KČ)

3465,00 Kč 3465,00 Kč

1320,00 Kč 1320,00 Kč

Smlouva : C27490A Strana 9 z 10



rjgKKN¶ Č"losmlouv,: C27490A Označení zakázky:

VIII.
CENA DÍLA

Suma položek 112300,00 Kč
Zákaznická sleva -45,00 % -35992,35 Kč
Částka bez DPH 76307,65 KČ
DPH 21% - základní 21,00 % 16024,61 KČ
Částka celkem 92332,26 KČ

, m
d,, G? 7'"7, 2 C" -í"

""°'°"" A
Í

0plzeň

024

V
í: /1' U'/Ý

dne'

zaf)bj'dn?:l?|bE české ":
' KRAJSKÉ ŘEDITELS
i PLZEŇSKÉHO

odbor správy m
Aň(3 213 Plzeň, Nád

Window Holding as.

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naši zálohy nebo faktury jako variabilní symbol.

výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupeni uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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Formulář: Příloha ke smlouvě - sítě zdroj: Objednávky pň'slušenství

INSEKTIC1DNĹ SÍTĚ - příloha k zak. č.: C27490A

Objednatel:
Adresa stavby:

Tel.:

Dodavatel: Window Holding a.s.
Adresa: Hlavní 456

Lázně Toušeň 25089

Tel.:

za kázka na byt. . počet
okna č. poLc. typ profil barva síťovina OvI stulp rozměry kusů poznámka cena za ks

r'rima, PraKt|k,
C27490AA 1 5 1 okenní sIť Basic, Econom bila (pribhzne RAL . ,

" f y' 9016) šeda 688 x 1445 1 583.30 KčE ekt 68mm
Mma, Praktik, . . .. .

C27490AA 1 6 2 okenní siť Basic, Economy, bila (pňbhzne RAL9016) 'edá X 733 x 1440 1 608.00 KČEfekt 68mm

. Celkem síti 2 Celkem cena 1 191.30 Kč

Rozměry jsou v mm.

Datum: 3.11.2017 Strana 1/1
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Formulář: Příloha ke smlouvě - žaluzie zdroj: Objednávky pňslušenstvi

ŽALUZIE - příloha k zak. č.: C27490A

Objednatel:
Adresa stavby:

Tel.:

Dodavatel: Window Holding a.s.
Adresa: Hlavni 456

Lázně Toušeň 25089

Tel.:

zakázka byt. rozměry barva (lamela/provázek/kr.lišta) počet .
na okna č. poLC. system typ OVI okna kusů poznamka cena za ks

E4ast ěrima, µrakt|k, . .
ce|ostin|cl s L 1160 x 1740 bílá(1) l bilá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 2 383.25 KČC27490AA 1 1 _1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou

s dvojsklem 24-33mm
Plast É'rima, µrakt|k, . . .

ce|ost]nlc| s p 1160 x 1740 bí!á(1) l bilá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 383.25 KČC27490AA 1 2_ 1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou
s dvojsklem 24-33mm

klast É'rima, t'rakuk, . . .
celostlnlc| s p 1160 x 1740 bílá(1) l bílá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 383.25 KČC27490AA 1 3_ 1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou

s dvojsklem 24-33mm
r'last Prima, Prakhk . . .

· ' 'do't'n"' ' L 1160 x 1740 bilá(1) l bílá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 383.25 KČC27490AA 1 4_ 1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou
s dvojsklem 24-33mm

Mast krima, Praktik . . .
' ce|ost|n|c| s L 688 x 1445 bilá(1) l bilá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 241.50 KČC27490AA 1 5_ 1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou

s dvojsklem 24-33mm
Mast Prirna, l'raktik, . .ce[ostÍn|c| s L 688 x 1445 bílá(1) l bílá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 241.50 Kč

C27490AA 1 5_2 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou
s dvojsklem 24-33mm

klast Prima, kraktik, .
. cekjstinicí s p 688 x 1445 bilá(1) l bílá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 241.50 KčC27490AA 1 5 3 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou

" s dvojsklem 24-33mm
Plast Prima, µrakt|K, .ce!ostínic| s L 733 x 1440 bilá(1) l bilá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 273.00 KčC27490AA 1 6 1 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou

_ s dvojsklem 24-33mm
µ'1ast É"rima, P'rakttk . . .

. ' ce|ostln|c| s p 733 x 1440 bílá(1) l bilá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 273.00 KČC27490AA 1 6_2 Basic, Economy, Efekt RONDO lištou
s dvojsklem 24-33mm

Plast Prima, kraktik .
· f ' celostinÍc| s p 870 x 1145 bílá(1) l bílá(1) l RONDO bílá (RAL 9016)(R1) 1 278.25 KČC27490AA 1 7_1 Basic, Economy, E ekt RONDO lištou

s dvojsklem 24-33mm
Celkem ks 11 Celkem cena 3 465.00 KČ

Rozměry oken jsou uvedeny v mm. Ceny jsou kalkulovány ze skutečných rozměrů žaluzií.
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