
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
č. smlouvy prodávajícího: 21-18 

č. smlouvy kupujícího: 2018/1001/ODaS
„Dopravní značení Statutárního města Kladno"

1. Smluvní strany

Kupující: Statutární město Kladno

se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
!Č:
DIČ:

bankovní spojení:

00234516
CZ00234516

V /c. u.:

(dále jen „kupující")

Prodávající:

Zapsán v OR, vedeném Městským 
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

a) Proznak Kladno, s.r.o.

soudem v Praze, oddíle, vložka 46715 
Kladno, J. Hory 1494, PSČ 272 01 

Zdeňkou Jirotkovou, jednatelkou 
Jiří Vozár 
250 66 471 
CZ25066471

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon:

b) ČNES dopravní stavby, a.s.

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddílB, vložka 4964 
se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764,

PSČ 272 01

zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Horákem, obchodním ředitelem

ve věcech technických: Tomášem Kuncem, výrobním ředitelem
IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

bankovní spojení:
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č. ú.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:

které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve společnost „DZ Kladno" se společníkem a 
správcem této společnosti Proznak Kladno, s.r.o. a jejím společníkem ČNES dopravní 
stavby, a.s.

(dále jen „prodávající")

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto 
smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích. Prodávající prohlašuje, že 
uzavřením této smlouvy současně akceptuje veškeré podmínky uvedené kupujícím 
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky „Dopravní značení 
Statutárního města Kladno" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané na základě 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZVZ").

2. Prohlášení a předmět smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Rámcové kupní smlouvy (dále jen 
„smlouva"), a to s cílem vymezit podmínky jejich obchodního styku, včetně 
vymezení jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

2. Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr kupujícího směřující k nákupu zboží, 
které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží"), a vůli 
prodávajícího prodávat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění podle 
této smlouvy bude realizována prostřednictvím jednotlivých písemných 
objednávek kupujícíhoa jejich potvrzením prodávajícím.

3. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy ve formě dílčích plnění 
dodávat kupujícímu zboží tak, jak je sjednáno níže, na základě průběžných 
objednávek.

4. Kupující je oprávněn objednávat zboží na základě dílčích objednávek, zadávaných 
podle jeho momentální potřeby. Kupující je oprávněn objednat pouze takové 
množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není povinen odebrat množství, 
které je ve smlouvě uvedeno pouze jako předpokládané.

5. Dodávané zboží bude splňovat technické podmínky, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této smlouvy.

6. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá platným 
technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita zboží je potvrzena osvědčením 
o jakosti zboží od prodávajícího (případně od výrobce).
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7. Součástí první i dalších dodávek zboží bude zejména doklad prokazující vlastnosti 
dodávaného zboží vydaný příslušným orgánem, bezpečnostní list, certifikát nebo 
jiné doklady prokazující parametry nabízených výrobků, značku označení, výrobce 
nebo dovozce.

8. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy odebírat od prodávajícího 
v rozsahu objednávek předmětné zboží a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

9. Při realizací jednotlivých dodávek zboží na základě této smlouvy bude výčet a 
rozsah požadovaného zboží vždy uveden v objednávce vystavené kupujícím.

3. Podmínky dílčích objednávek v rámci této rámcové smlouvy

1. Jednotlivá dílčí plnění poskytovaná na základě této smlouvy budou realizována 
na základě písemných objednávek k dodání zboží ze strany kupujícího, které jsou 
výzvou kupujícího k poskytnutí plnění a jsou vůči prodávajícímu závazné od 
okamžiku, kdy danou objednávku písemně akceptuje bez výhrad. Objednávka 
bude obsahovat potřebné údaje o požadovaném zboží. V případě pochybností je 
prodávající povinen vyžádat si od kupujícího doplňující informace. Neučiní-li tak, 
má se za to, že kupujícím zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se 
z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění dodání 
zboží.

2. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat specifikaci, množství zboží a cenu 
s DPH v souladu se smlouvou, místo plnění dané objednávky, případně další 
nezbytné údaje.

3. Prodávající je povinnen písemně (i datovou zprávou či emailem se zaručeným 
elektronickým podpisem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů 
ode dne doručení objednávky. Písemné potvrzení je považováno za přijetí 
objednávky s tím, že cena bude určena způsobem sjednaným dle této smlouvy.

4. Lhůty plnění a pověřené osoby

1. Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech zpracování objednávky 
a k převzetí zboží:

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných 
jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a 
není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

3. Prodávající je povinen každou dílčí objednávku realizovat ve lhůtě 2 kalendářních 
dní od její písemné akceptace.

5. Cena za dílo

1. Celková cena předmětu plnění je tvořena jednotlivými položkovými cenami 
uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž jednotlivé položkové ceny jsou 
maximální a nepřekročitelné.
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2. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady prodávajícího nezbytné k řádnému,
úplnému a kvalitnímu dodání předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí, do místa 
plnění, včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění. *

3. Jednotkové ceny zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.

4. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
5. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitu měny nebo cla.

6. Platební podmínky

1. Prodávajícímu vzniká právo účtovat kupujícímu kupní cenu za dodané zboží 
stanovenou dle této smlouvy okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo prvním 
dnem prodlení kupujícího s převzetím dodávaného zboží ve smyslu objednávky.

2. Kupní cena bude stanovena a fakturována v souladu s platnými právními 
předpisy. Kupní cena za jednotlivá dílčí plnění je tvořena součtem jednotlivých 
položkových cen za zboží obsažené v každé dílčí dodávce na základě objednávky 
kupujícího.

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání dané částky z účtu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn kupujícímu fakturovat smluvní cenu za konkrétní 
dodávky zboží, uskutečněné v rámci jednotlivých dílčích plnění na základě 
předávacího protokolu, kterým si smluvní strany navzájem potvrdí, že 
požadované dodávky byly skutečně dodány v požadovaném rozsahu a kvalitě.

5. K uvedeným cenám bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši; prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
k aktuálnímu datu v souladu s platnými právními předpisy.

6. Prodávající provede fakturaci nejpozději do 14 dnů po prokazatelném předání 
každé dílčí dodávky. Každá dílčí faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode 
dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

7. Dodací podmínky

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zboží bude dodáno prodávajícím 
kupujícímu na náklady prodávajícího, a to na místo uvedené v objednávce.

2. Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít nebo 
zajistit jeho převzetí. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující 
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez 
DPH daného zboží uvedeného na objednávce za každý den prodlení s převzetím 
zboží. Prodlení s převzetím zboží o více jak 14 kalendářních dní se považuje za 
porušení této smlouvy podstatným způsobem a zakládá právo druhé smluvní 
strany na odstoupení do smlouvy.
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3. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu po písemném 
akceptování dílčí objednávky. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží 
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní 
ceny bez DPH daného zboží uvedeného na objednávce za každý den prodlení s 
dodáním zboží. Prodlení s dodáním zboží o více jak 14 kalendářních dní se 
považuje za porušení této smlouvy podstatným způsobem a zakládá právo druhé 
smluvní strany na odstoupení do smlouvy.

4. Prodávající splní svůj závazek dodat objednané zboží v okamžiku, kdy toto zboží 
řádně a včas předá kupujícímu v místě určeném v objednávce a způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Zboží se považuje za předané a převzaté 
oboustranným podpisem předávacího protokolu, do kterého kupující uvede 
případné vady zjištěné kontrolou při převzetí zboží. Tyto vady je prodávající 
povinen odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dní od oboustranného podpisu 
předávacího protokolu, nebude-li dohodnuto jinak.

5. Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo dopravci 
určenému prodávajícím předat spolu se zbožím doklady, které jsou nutné k 
převzetí a k užívání zboží, zejména doklady stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném dílčí objednávkou.

6. Neurčí-li objednávka nebo tato smlouva jinak, je prodávající povinen zboží 
opatřit takovým obalem pro přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a 
ochranu zboží před jeho poškozením.

8. Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje 
objednávka a tato smlouva, včetně příslušné technické dokumentace. Jestliže 
prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z 
odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb.

2. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze 
písemným oznámením doručeným prodávajícímu.

3. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 2 let. Záruční doba počíná 
běžet dnem dodání zboží kupujícímu.

4. Záruky prodávajícího za kvalitu zboží se nevztahují na škody způsobené v 
důsledku vyšší moci a na poškození způsobené třetí osobou - vandalské 
poškození.

5. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za 
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo 
možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran, jako např. povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, 
krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a 
stávky. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu 
státní moci.
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9. Pojištění odpovědnosti

1. Prodávající odpovídá za škody třetím osobám způsobené jeho činností, která 
vyplývá z této smlouvy. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou 
těchto škod. Prodávající je povinen prokázat minimálně lx ročně objednateli v 
průběhu trvání této smlouvy, že je proti rizikům škody způsobených plněním 
této smlouvy platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím na 
způsobenou škodu a jednu pojistnou událost ve výši 5.000.000,- Kč. Prodávající 
má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti 
podnikatele Proznak Kladno, s.r.o. č: 2732320317 ze dne 29. 6. 2017 
s pojišťovnou Uniqa a.s. s limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost 
ve výši 5.000.000,- Kč s platností na dobu neurčitou.
ČNES dopravní stavby, a.s. č: 0018506780 ze dne 1. 1. 2013 s pojišťovnou Česká 
podnikatelská pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění za jednu pojistnou 
událost ve výši 50.000.000,- Kč s platností na dobu neurčitou.

10. Zánik smlouvy

1. Tento závazkový vztah založený mezi oběma smluvními stranami touto 
smlouvou zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

• písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto 
dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku 
závazkového vztahu,

• písemným odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je 
oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo 
byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným 
způsobem, a to vždy po předchozím písemném upozornění na porušení 
smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a 
s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, není-li v této smouvě 
uvedeno jinak. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle 
směřujícího k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení se řídí ustanovením 
občanského zákoníku,

• Výpovědí kterékoli ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, s výpovědní 
dobou 3 měsíce počínající běžet dnem následujícím po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně,

• uplynutím doby, na kterou je závazkový vztah sjednán.
2. Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy 

odstoupit:

• při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 
14 kalendářních dnů; a nebo

• při zjištění, že technické parametry zboží neodpovídají požadavkům 
kupujícího stanoveným v této smlouvě nebo v objednávce; a nebo

• při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění, není nové, je použité, 
zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a
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porušuje práva třetích osob k patentu nebo kjiné formě duševního 
vlastnictví; a nebo

• bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto 
skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.

3. Dojde-li k zániku této smlouvy, dohodly se obě smluvní strany na tom, že 
kupující odebere veškeré jím objednané zboží, tzn. zboží, které bylo objednáno 
písemnou objednávkou doručenou prodávajícímu přede dnem zániku smlouvy.

11. Doba trvání závazkového vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy 
nebo do vyčerpání celkového finančního limitu pro část 1 20 880 000,- Kč bez 
DPH, pro část 2 -9 852 000,- Kč bez DPH, pro část 3 -1 732 000,- Kč bez DPH 
podle toho, která skutečnost nastane dříve.

12. Doručování

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle 
této smlouvy v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány 
poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení 
písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

2. Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v záhlaví této smlouvy jsou 
současně adresami pro doručování, u kterých je vyžadována písemná forma 
(např. výpověď, odstoupení).

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se 
budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě 
porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této 
skutečnosti vznikne.

4. Den odepření přijetí písemnosti nebo den následující po uplynutí lhůty 
k vyzvednutí zásilky uložené na pobočce provozovatele poštovních služeb se 
považuje za den doručení písemnosti dané smluvní straně.

13. Zvláštní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy, resp. 
kterékoli dílčí kupní smlouvy, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud 
v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud 
kupujícího.

3. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů podílejících se na realizaci plnění z této smlouvy, včetně výše
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jejich podílu na předmětu plnění a dále jej kdykoliv na vyžádání neprodleně, 
nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit kupujícímu.

4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny 
kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které 
byly požadovány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla s 
prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena tato smlouva. 
Prodávající je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy ze strany kupujícího.

5. Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně prodávajícího ke změně 
kvalifikačních předpokladů, je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit 
kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti 
dověděl a ve lhůtě dalších 15 kalendářních dnů ode dne oznámení této 
skutečnosti kupujícímu je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v 
originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.

6. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném 
rozsahu na internetovém profilu kupujícího v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro doložení dokladu stanovenou 
v odst. 3., 4. a 5. tohoto článku, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

8. Pro případ porušení uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními 
stranami sjednány dle § 2048 občanského zákoníku ve smlouvě uvedené smluvní 
pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 občanského zákoníku dotčen nárok 
kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou.

9. Pohledávka kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou prodávajícího na zaplacení ceny.

14. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby se přiměřeně použije odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je 
vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují 
pod její ustanovení své podpisy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 5. tohoto 
článku.

4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních 
stran, a to pouze v písemné formě.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou 
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bude zveřejněna 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv jzákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství. Smlouvu se v zákonných lhůtách zavazuje odeslat ke zveřejnění 
prostřednictvím registru smluv kupující.

6. Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Kupující je ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu o Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní 
údaje Prodávajícího za účelem realizace této smlouvy. Kupující se zavazuje 
zpracovávat osobní údaje Prodávajícího pouze k účelu danému touto smlouvou, 
be2 využití jiného zpracovatele údajů. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech 
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 
danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci 
Ochrana osobních údajů.

7. Smlouva byla vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 
2 vyhotovení a prodávající 2 vyhotovení.

Přílohy:

1. Specifikace a technické parametry předmětu plnění
2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet u 06. 2818

V Kladně dne........2018
Prodávající: t 4 "OB" 2018

společnost „DZ Kladno'

se sídlem Kladno, J.Hory 1494 
PSČ 272 01

Proznak Kladno, s.r.o.
IČO: 250 66 471 
Zdeňka Jirotková 
na základě plné moci 
jako správce společnosti 
„DZ Kladno"

V Kladně dne 
Kupující:

Mgr. Milan Volf 
primátor
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Svislé dopravni značení

Výstražné! FeZn plech, Typ profilu "L", fólie třída RII
MAM Prodejní cena DZ

bez DPH
A 1a-A 30, A33.A34 A 700 ks

A 900 ks
A 1250 ks

A 31a,b,c 1400x1200 ks
A 32a 700x90 ks

1385x125 ks
A 32b 700x90 ks

x1385x125 ks

Značky upravující přednost / FeZn plech, Typ profilu , Třída R II
Prodejní cena DZ

r
bez DPH

P1, A, Y700 ks
A,Y900 ks

A, Y1250 ks
P 2, P 3, ■ 500x500 ks

■ 750x750 ks
P4 A.T900 ks

A, Y1250 ks
P5 ▼ 900 ■ 500 ks

Y1250 ■ 750 ks



P 6 0500 ks
0700 ks
0900 ks

P 7 0500 ks
0700 ks
0900 ks

P8 500/500 ks
750/750 ks

Zákazové / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída RII
"B”

Prodejní cena DZ
bez DPH

B 1 - B 34 0500 ks
0700 ks
0900 ks

Příkazové / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída RII
MC”

Prodejní cena DZ
bez DPH

C1 - C 15b 0500 ks
0700 ks
0900 ks

Značky informativní - provozní / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída RII
"IP”

Prodejní cena DZ
bez DPH

IP1-IP3 ■ 500x500 ks
■ 750x750 ks

IP4a 800x300 ks



IP4b — IP7 ■ 500x500 ks
■ 750x750 ks

IP9 | 500x750 ks
|1000x1500 ks

IP10a,IP10b ■ 500x500 ks
■ 750x750 ks

IP11a-IP13e | 500x700 ks
|1000x1500 ks

IP16 -IP21 |1000x1500 ks

|1500x1500 ks
IP22 - IP24 |1000x1500 ks
IP29 |1000x1500 ks
IP30 ■ 1000x1000 ks
IP31a - IP32 |1000x1500 ks

Značky informativní - směrové / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II
"IQ”

Prodejní cena DZ
JO

bez DPH
IS1a,d,IS2a, IS3a, IS4a, IS5 1100/330 ks
IS1 a,d, IS2a,d, IS3a, IS4a 1100/500 ks

IS1b,c,e,f, IS2b,c, IS3b,c, IS4b,c, IS5 1350/330 ks
IS1b,c,e,f, IS2b,c,e,f, IS3b,c, IS4b,c 1350/500 ks
IS9c - IS9e |1000x1500 ks

IS10a - IS11a (1000x1500 ks

IS7b 1550/500 ks
1750/500 ks

IS9d - lS11a 1000/1500 ks
IS11b, IS11d 1100/330 ks
IS11 b, IS11d 1350/330 ks



IS11c 700/200 ks

IS13, IS14 1000/500 ks
IS15a 700/300 ks

IS15b 700/500 ks

IS16a - 1S17 500/300 ks
ÍS18a 300/200 ks

IS18a 600/300 ks

IS18b 700/300 ks

IS18b 800/300 ks

IS18b 900/300 ks

IS 19a 700/200 (pouze Třída R I) ks

IS19b,19c 850/200 (pouze Třída R I) ks

IS20 500/700 (pouze Třída R I) ks

IS21a-IS21d 300/200 (pouze Třída R I) ks

IS22a - IS22f 1000/200 (pouze Třída R I) ks

IS24a 1000/200 (pouze Třída R I) ks

IS24b 1100/330 (pouze Třída R I) ks

IS24b 1350/330 (pouze Třída R I) ks

IS24c 1000/200 (pouze Třída R I) ks

Značky informativní - jiné / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II

"IJ"
Prodejní cena DZ

bez DPH

IJ1 - IJ3 500/700 ks

1000/1500 ks

IJ4a 500/500 ks

IJ4b O 500 ks

IJ4c-IJ16 1500x700 ks
|1000x1500 ks



Dodatkové dopravní značky / FeZn plech, Typ profilu ll^ll , Třída RII
Ifgn Prodejní cena DZ

bez DPH
E 1 - E 2b, E 6, E 9, E10 500/500 ks

750/750 ks
E 2c - E 2d 500/700 ks
E 3a - E 5, E 8a - E8e 500/150 ks

1000/330 ks
E 7a 700/500 ks
E 7b 800/300 ks
E12c 500/500 ks
E 13 500/300 ks

500/500 ks
750/500 ks
1000/500 ks

E14 700/300 ks
E15.16 500/150 ks

800/300 ks
E17 500/500 ks

Značky informativní - zónové / provozní / FeZn plech, Typ profilu HL", Třída R II
"I Z"

Prodejní cena DZ
bez DPH

IZ1a-IZ2b 1000/1000 ks
IZ3a - IZ3b 500/700 ks
IZ3a - lZ3b 1000/1500 ks
IZ4a - IZ4b 1000/500 ks
IZ4c - IZ4d 1000/500 ks



IZ5a - IZ5fa 1000/750 ks
IZ6a - IZ8b 1000/1500 ks
IZ9a - IZ9b 1000/1000 ks
IJ1-IJ3 500/700 ks
IJ1-IJ3 1000/1500 ks
IJ4a 500/500 ks
IJ4b 500 ks
IJ4c - IJ16 500/700 ks
IJ4c - IJ16 1000/1500 ks

Značky informativní - zónové / provozní / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II
11711 Prodejní cena DZ

mL.

bez DPH
Z 2 1000/200 ks
Z 2 3000/215 ks
Z 3 500/500 ks
Z 3 1000/500 ks
Z 3 1500/500 ks
Z 4a - Z 4e 250/1000 ks
Z 4a - Z 4e 600/1200 ks
Z4c 1000/200 ks

Značky s fluorescenčním podkladem, FeZn plech, Typ profilu "L”, Třída R III
Prodejní cena DZ

bez DPH

A, ▼ 900 ks
A,T 1250 ks
■ 500x500 ks
■ 750x750 ks



■ 1000x1000 ks i
11000x1500 ks

d

Dopravní zařízení |

Zpomalovací prahy
Prodejní cena DZ

bez DPH
Vnftnif dil 30km/h 500x430x30 ks
Koncový díl 30km/h 215x430x30 ks
Vnitřní dil 20km/h 500x430x50 ks
Koncový díl 20km/h 215x430x50 ks
Vnitřní díl 10km/h 500x430x60 ks
Koncový díl 10km/h 215x430x60 ks
Ocelová podélná výstuha průměr 16mm bm
Hmoždinka a vrut na osazení retardéru ks
Autobusový retardér 900x1500x70 ks

Parabolická dopravní zrcadla
Prodejní cena DZ

bez DPH
Parabolické dopravní zrcadlo 01000 ks
Parabolické dopravní zrcadlo 0700 ks
Parabolické dopravní zrcadlo 900x1100 ks
Parabolické dopravní zrcadlo 700x900 ks
Sloupek červenobílý bm
Uchycovací segmenty (objímky, šrouby) komplet na jedno zrcadlo ks

í
K.

Parkovací zábrany, dorazy



Prodejní cena DZ
bez DPH

parkovací zábrana sklopná - třínohá ks
parkovací zábrana sklopná - sloupek ks
parkovací doraz - car stop ks

Montážní a instalační prvky
Prodejní cena DZ

bez DPH

jakl 40/40/2 FeZn reflexní červenobílý polep bm

Vičko 40/40 plast ks

Objímka 40/40 At ks
Objímka 40/40 FeZn ks
Šroub M8 ks
Matice M8 ks

Podlož. 08 ks
Sloupek FeZn 070 ks

Sloupek FeZn 060 ks

Vičko na sloupek 060 ks

Víčko na sloupek 070 ks
Uchycovací segmenty ( objímky, šrouby) komplet na uchycení 1ks SDZ ks

Kotvicí patky (vč.spoj.materiálu) KP 60/3 AL ks
Kotvící patky (vč.spoj.materiálu) KP 60/4 AL ks

Kotvící patky (vč.spoj.materiálu) KP 70/3 AL ks
Upínací systém - Bandimex 12,7 mm / komplet (vč.montáže+ocel.spony) ks
Upínací systém - Bandimex 16 mm / komplet (vč.montáže+ocel.spony) ks

Konzole na DZ nebo zrcadlo ks

Podstavec na PDZ CZ1 28Kg ks

Podstavec na PDZ CZ 2 16 Kg ks



Směrové sloupky, balisety, směrové desky, dopravní svodidla
Prodejní cena DZ

bez DPH
Z10 dpravní knoflíky ks
Z11a -Z11g dálniční DSP 150 (plast) ks

silniční SPS 120 (plast) ks
svodidlový SvSP 30 (plast) ks

směrový Z 11c,Z11d (plast) ks
Z11h směrové sloupky pro odděleni jízdních pruhů - Baliseta zeleno-bílá reflex ks

Z 4a - Z4c ks

| Pracovní výkony na svislém dopravním značení

Repase, montáž a demontáž
Prodejní cena D2

bez DPH

Montáž DZ ks
Demontáž DZ ks
Montáž silniční patník - Baliseta ks

Montáž silniční patník - klasik ks
Montáž retardér ks
Montáž dopravní čočky ks
Montáž zrcadla ks
Montáž konzole na DZ nebo zrcadlo ks
Montáž patky na DZ ks
Betonáž sloupku na DZ ks
Montáž Bandimex páska ks
Čištění dopravní značky a zařízení ks



| veškeré výše uvedené kódy dopravntho značeni jsou použity z« zákona 361/2000 Sb, přiloha č.3 - 30/2001 Sb, příloha č.4 - 30/2001 Sb, ||
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Prodejní cena DZ
bez DPH

Pohotovostní výjezd (havanej 'Ml 7 i uább ( měsíční
paušální částka zahrnující veškeré náklady na pohotovostní výjezd do lhodíny od nahlášené havárie dopravního značeni a
zařízeni na území města Kladna a následně vykonanou nápravu do provozního stavu).
Pronájem OZ jednokusová ks/den
Pronájem DZ dvoukusová ks/den
Pronájem zábrany Z2a s reflexní folií ks/den
Pronájem Vodici desky Z4 ks/den
Pronájem Velkoplošné DZ ks/den
Pronájem světla typu S1 < bludička) ks/den
Pronájem semaforová souprava ks/den
Pronájem stavební lávka bm, vč.montáže a demontáže
Pronájem klemfix ks/den
Pronájem Kužel ks/den
Prodej super páska červenobílá bm
Prodej škrtací páska bm
Prodej gefaflex bm
Návrh DIO ks
Montáž DZ jednokusová ks
Montáž DZ dvoukusová ks
Montáž zábrany Z2a ks
Montáž směrové desky Z4 ks
Výroba a montáž velkoplošné DZ ks
Montáž světla typu S1 ( bludička ) ks



Montáž semaforové soupravy ks
Montáž klemfix ~~ ks

Montáž/rozmísténí Kuželů ks
Demontáž DZ jednokusová ks
Demontáž DZ dvoukusová ks
Demontáž zábran Z2a ks
Demontáž vodící desky Z4  ks
Demontáž velkoplošné DZ ks
Demontáž světla typu S1 ks
Demontáž semaforové soupravy ks
Demontáž klemfix ks
Demontáž kuželu ks
Výroba DZ (tisk, řez)ks 
přesun hmot_________________________________________________________________________ km

veškeré výše uvedené kódy dopravního značeni jsou použity ze zákona 361/2000 Sb, příloha Č.3 - 30/2001 Sb, příloha č.4 - 30/2001 Sb,
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Společnost "DZ Kladno" 
sídlem; Kladno, J. Hory 1494, PSČ

"Dopravní značení Statutárního města Kladno"

Rekapitulace nabídkové ceny

Svislé dopravní značení 504 862,00 Kč
Vodorovné dopravní značení 73 311,00 Kč
Přechodné dopravní značeni 11 799,00 Kč

Celkem bez DPH 589 972,00 Kč
DPH 21 % 123 894,12 Kč
Celkem vč. DPH 713 866,12 Kč

pozru:
Kompletní oceněný položkový rozpočet je přílohou návrhu smlouvy o dílo.

V Kladně dne 5. 3. 2018

Kladno s.r.o. 
dopravní opatřen} 

Te( /Fax 312 243 224-1 
D.;Č: C225066471

společnost "DZ Kladno”
se sídlem Kladno, J. Hory 1494, PSČ 272 01

Proznak Kladno, s.r.o.
IČO: 250 66 471 
Zdeňka Jirotková 
na základě plné moci

jako správce společnosti11 DZ Kladno”

3M



Svislé dopravní značení

Výstražné / FeZn plech, Typ profilu "LM, fólie třída R II
"A" Prodejní cena DZ

bez DPH
A 1 a - A 30, A33.A34 A 700 ks 1 377 Kč

A 900 ks 1 446 Kč
A 1250 ks 3 603 Kč

A 31a,b,c | 400x1200 ks 1 755 Kč
A 32a 700x90 ks 2 040 Kč

1385x125 ks 4 224 Kč
A 32b 700x90 ks 2 550 Kč

x1385x125 ks 4 224 Kč

Značky upravující přednost / FeZn plech, Typ profilu "L" , Třída R II
unii Prodejní cena DZ
r

bez DPH

P1, A.V700 ks 1 446 Kč
A, V 900 ks 1 446 Kč

A.V1250 ks 3 603 Kč
P 2, P 3, ■ 500x500 ks 1 146 Kč

■ 750x750 ks 3 393 Kč
P4 A,T900 ks 1 446 Kč

A.V1250 ks 3 603 Kč
P5 ▼ 900 ■ 500 ks 3 000 Kč

▼ 1250 ■ 750 ks 5 100 Kč



P 6 0500 ks 1 875 Kč
0700 ks 1 875 Kč
0900 ks 3 999 Kč

P 7 0500 ks 1 860 Kč
0700 ks 1 860 Kč
0900 ks 3 999 Kč

P8 500/500 ks 1 146 Kč
750/750 ks 3 393 Kč

Zákazové / FeZn plech, Typ profilu III II

1 Třída R II
"B"

Prodejní cena DZ
bez DPH

B 1 - B 34 0500 ks 1 461 Kč
0700 ks 1 860 KČ
0900 ks 3 999 Kč

Příkazové / FeZn plech, Typ profilu III VIL. , Třída RII
upij Prodejní cena DZ

bez DPH
C 1 - C 15b 0500 ks 1 461 KČ

0700 ks 1 860 Kč
0900 ks 3 999 Kč

Značky informativní - provozní / FeZn plech, Typ profilu "L Třída R II
ifinn Prodejní cena DZ
Ir

bez DPH

IP1-IP3 ■ 500x500 ks 1 146 KČ
■ 750x750 ks 3 393 Kč

IP4a 800x300 ks 1 095 Kč



IP4b - IP7 ■ 500x500 Ks 1 146 Kč
■ 750x750 ks 3 393 Kč

IIP9 1500x750 ks 1 470 Kč
|1000x1500 ks 5 415 KČ

IP10a,IP10b b 500x500 ks 1 146 KČ
b 750x750 ks 3 393 Kč

IP11a-IP13e | 500x700 ks 1 470 Kč
11000x1500 ks 5 415 Kč

1P16-IP21 11000x1500 ks 5 415 Kč
11500x1500 ks 14 082 Kč

¥22 - IP24 11000x1500 ks 5 415 Kč
IP29 11000x1500 ks 5 415 Kč
i|P30 m 1000x1000 ks 3 555 Kč
IP31a - IP32 |1000x1500 ks 5 415 Kč

Značky informativní - směrové / FeZn plech, Typ profilu "1 Třída R II
MIC"

Prodejní cena DZ
lo

bez DPH
IS1a,d,IS2a, IS3a, IS4a, IS5 1100/330 ks 2 220 Kč
IS1a,d, IS2a,d, IS3a, IS4a 1100/500 ks 2 880 Kč
IS1 b,c,e,f, IS2b,c, IS3b,c, IS4b,c, IS5 1350/330 ks 2 070 Kč
IS1b,c,e,f, IS2b,c,e,f, IS3b,c, IS4b,c 1350/500 ks 2 775 Kč
IS9c - IS9e 1 1000x1500 ks 5 415 Kč
IS10a - IS11a 11000x1500 ks 5 415 Kč
IS7b 1550/500 ks 5 160 Kč

1750/500 ks 5 160 Kč
IS9d - IS11a 1000/1500 ks 5 415 Kč
IS11 b, IS11d 1100/330 ks 3 042 Kč
1511 b, IS11d 1350/330 ks 3 042 Kč



IS11c 700/200 ks 810 Kč
IS13, IS14 1000/500 ks 2 010 Kč
IS15a 700/300 ks 1 470 Kč
IS15b 700/500 ks 1 470 Kč
IS16a - IS17 500/300 ks 780 Kč
!Sl8a 300/200 ks 804 Kč
IS18a 600/300 ks 1 269 Kč
IS18b 700/300 ks 2 043 Kč
IS1Bb 800/300 ks 2 043 Kč
IS18b 900/300 ks 2 043 Kč
IS19a 700/200 (pouze Třída R I) ks 960 Kč
IS19b,19c 850/200 (pouze Třída R I) ks 735 Kč
IS20 500/700 (pouze Třída R I) ks 1 080 Kč
IS21a - IS21d 300/200 (pouze Třída R I) ks 804 Kč
IS22a - IS22f 1000/200 (pouze Třída R I) ks 1 095 Kč
IS 24a 1000/200 (pouze Třída R I) ks 1 095 Kč
IS24b 1100/330 (pouze Třída R I) ks 2 070 Kč
IS24b 1350/330 (pouze Třída R I) ks 2 070 Kč
IS 24c 1000/200 (pouze Třída R I) ks 1 095 Kč

Značky informativní - jiné / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II
"IJ"

Prodejní cena DZ
bez DPH

IJ1 - IJ3 500/700 ks 1 470 Kč
1000/1500 ks 8 202 Kč

IJ4a 500/500 ks 1 926 Kč
IJ4b O 500 ks 1 926 Kč
IJ4C-IJ16 | 500x700 ks 1 926 Kč

|1000x1500 ks 8 202 Kč



Dodatkové dopravn' značky / FeZn plech, Typ profilu "L1 , Třída R II
■ E" Prodejní cena DZ

bez DPH
E 1 - E 2b, E 6, E 9, E10 500/500 ks 1 146 Kč

750/750 ks 3 393 Kč
E 2c - E 2d 500/700 ks 1 470 Kč
E 3a - E 5, E 8a - E8e 500/150 ks 570 Kč

1000/330 ks 2 586 KČ
E 7a 700/500 ks 3 393 Kč
Ě7b 800/300 ks 3 393 Kč
E12c 500/500 ks 1 146 Kč
E 13 500/300 ks 780 KČ

500/500 ks 1 146 Kč
750/500 ks 3 393 Kč
1000/500 ks 8 202 Kč

E14 700/300 ks 1 095 Kč
E15,16 500/150 ks 570 Kč

800/300 ks 1 095 Kč
É17 500/500 ks 1 146 Kč

Značky informativní - zónové / provozní / FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II
"17"

Prodejní cena DZ
bez DPH

IIZ1a - IZ2b 1000/1000 ks 3 555 Kč
IZ3a - IZ3b 500/700 ks 1 470 Kč
IZ3a - IZ3b 1000/1500 ks 5 415 Kč
IZ4a - IZ4b 1000/500 ks 2 475 Kč
IZ4c - IZ4d 1000/500 ks 2 475 Kč

<L»S»>
-fcř



IZ5a - IZ5b 1000/750 ks 2 775 Kč
IZ6a - IZ8b 1000/1500 ks 5 415 Kč
IZ9a - IZ9b 1000/1000 ks 3 540 Kč
1J1-IJ3 500/700 ks 1 470 Kč
IJ1-IJ3 1000/1500 ks 8 202 Kč
IJ4a 500/500 ks 1 146 Kč
IJ4b 500 ks 1 461 Kč
IJ4c - IJ16 500/700 ks 1 872 Kč
IJ4c - IJ16 1000/1500 ks 8 202 Kč

Značky informativní - zónové / provozní 1 FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R II
try tt Prodejní cena DZ

bez DPH
Z 2 1000/200 ks 1 095 KČ
Z 2 3000/215 ks 3 750 Kč
Z 3 500/500 ks 1 146 Kč
Z 3 1000/500 ks 2 010 Kč
Z 3 1500/500 ks 3 156 Kč
Z 4a - Z 4e 250/1000 ks 1 215 Kč
Z 4a - Z 4e 600/1200 ks 10 500 Kč
Z4c 1000/200 ks 1 215 Kč

Značky s fluorescenčním podkladem, FeZn plech, Typ profilu "L", Třída R III
Prodejní cena DZ

bez DPH

A,T 900 ks 5 031 Kč
1250 ks 10 437 Kč

■ 500x500 ks 4 506 Kč
■ 750x750 ks 5 466 Kč



■ 1000x1000 ks |t 11 130 Kč |
11000x1500 ks 11 130 Kč |

Zpomalovací prahy
Prodejní cena DZ

bez DPH
Vnitřní díl 30km/h 500x430x30 ks 1 352 Kč
Koncový díl 30km/h 215x430x30 ks 690 Kč
Vnitřní díl 20km/h 500x430x50 ks 1 773 Kč
Koncový díl 20km/h 215x430x50 ks 843 Kč
Vnitřní díl 10km/h 500x430x60 ks 1 920 Kč
Koncový díl 10km/h 215x430x60 ks 930 Kč
Ocelová podélná výstuha průměr 16mm bm 300 Kč
Hmoždinka a vrut na osazení retardéru ks 219 Kč
Autobusový retardér 900x1500x70 ks 4 500 Kč

Parabolická dopravní zrcadla
Prodejní cena DZ

bez DPH
Parabolické dopravní zrcadlo 01000 ks 11 550 Kč
Parabolické dopravní zrcadlo 0700 ks 7 950 Kč
Parabolické dopravní zrcadlo 900x1100 ks 14 850 Kč
Parabolické dopravní zrcadlo 700x900 ks 11 850 Kč
Sloupek červenobílý bm 1 200 Kč
Uchycovací segmenty ( objímky, šrouby) komplet na jedno zrcadlo ks 300 Kč

í ]Parkovací zábrany, dorazy



Prodejní cena DZ
bez DPH

parkovací zábrana sklopná -třinohá ks 10 200 Kč
parkovací zábrana sklopná - sloupek ks 8 280 Kč
parkovací doraz - car stop ks 714 Kč

Montážní a instalační prvky
Prodejní cena DZ

bez DPH
jakl 40/40/2 FeZn reflexní červenobílý polep bm 420 Kč
Víčko 40/40 plast ks 30 Kč
Objímka 40/40 AI ks 54 Kč
Objímka 40/40 FeZn ks 54 Kč
Šroub M8 ks 6 Kč
Matice M8 ks 6 Kč
Podlož. 08 ks 6 Kč
Sloupek FeZn 070 ks 1 320 Kč
Sloupek FeZn 060 ks 1 080 Kč
Vičko na sloupek 060 ks 27 Kč
Víčko na sloupek 070 ks 30 Kč

Uchycovací segmenty ( objímky, šrouby) komplet na uchyceni 1ks SDZ ks 114 Kč
Kotvící patky (vč.spoj.materiálu) KP 60/3 AL ks 855 Kč
Kotvící patky (vč.spoj.materiálu) KP 60/4 AL ks 885 Kč

Kotvící patky (vč.spoj.materiálu) KP 70/3 AL ks 1 623 Kč
Upínací systém - Bandimex 12,7 mm / komplet (vč.montáže+ocel.spony) ks 1 260 Kč

Upínací systém - Bandimex 16 mm / komplet (vč.montáže+ocel.spony) ks 1 350 Kč
Konzole na DZ nebo zrcadlo ks 4 500 Kč

Podstavec na PDZ CZ 1 28Kg ks 954 Kč

Podstavec na PDZ CZ 2 16 Kg ks 1 065 Kč

HJ



Směrové sloupky, balisety, směrové desky, dopravní svodidla
Prodejní cena DZ

bez DPH
Z10 dpravní knoflíky ks 1 650 Kč
Z11a - Z11g dálniční D$P 150 (plast) ks 585 Kč

silniční SPS 120 (plast) ks 465 Kč
svodidlový SvSP 30 (plast) ks 585 Kč

směrový Z 11c, Z11d (plast) ks 585 Kč
Z11h směrové sloupky pro oddělení jízdních pruhů - Baliseta zeleno-bílá reflex ks 3 399 Kč
Z 4a - Z4c ks 1 215 Kč

8 Pracovní výkony na svislém dopravním značeni \

Repase, montáž a demontáž
Prodejní cena DZ

bez DPH
Montáž DZ ks 600 Kč
Demontáž DZ ks 500 Kč
Montáž silniční patnik - Baliseta ks 650 Kč

Montáž silniční patník - klasik ks 200 Kč
Montáž retardér ks 400 Kč
Montáž dopravní čočky ks 250 Kč
Montáž zrcadla ks 600 Kč
Montáž konzole na DZ nebo zrcadlo ks 600 Kč
Montáž patky na DZ ks 750 Kč
Betonáž sloupku na DZ ks 650 Kč
Montáž Bandimex páska ks 420 Kč
Čištění dopravní značky a zařízení ks 70 Kč



jpřesun hmot km [
| veškeré výše uvedené kódy dopravního značeni jsou použity ze zákona 361/2000 Sb, příloha č.3 - 30/2001 Sb, příloha fe.4 - 30/2001 Sb,
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Přechodné dopravní značení

Prodejní cena DZ

bez DPH
Pohotovostní výjezd (havárie) 24 lil 365 (měsíční
paušální částka zahrnující veškeré náklady na pohotovostní výjezd do 1 hodiny od nahlášené havárie dopravního značeni
a zařízení na území města Kladna a následně vykonanou nápravu do provozního stavu )- 480
Pronájem DZ jednokusová ks/den 12
Pronájem DZ dvoukusová ks/den 18
Pronájem zábrany Z2a s reflexní folií ks/den 25
Pronájem Vodící desky Z4 ks/den 12
Pronájem Velkoplošné DZ ks/den 35
Pronájem světla typu S1 ( bludička) ks/den 25
Pronájem semaforová souprava ks/den 500
Pronájom stavební lávka bm, vč.montáže a demontáže 300
Pronájem kiemfix ks/den ■ I 12
Pronájem Kužel ks/den 12
Prodej super páska červenobílí bm 5

Prodej škrtací páska bm 25
Prodej gefaftex bm 145

Návrti DIO ks 3000
Montáž DZ jednokusová k6 80
Montáž DZ dvoukusová ks L 130
Montáž zábrany Z2a ks 90
Montáž směrové desky ZA ks 80
Výroba a montáž velkoplošné DZ ks 430
Montáž světla typu S1 ( bludička ) ks 193
Montáž semaforové soupravy ks 3000
Montáž kiemfix ks 210
Montáž/rozmístěni kuželů ks 30

Demontáž DZ jednokusová ks 50
Demontáž DZ dvoukusová ks 70
Demontáž zábran Z2a ks 50
Demontáž vodící desky Z4 ks 50
Demontáž velkoplošné DZ ks 70
Demontáž světla typu S1 ks 70
Demontáž semaforové soupravy ks 2000

Demontáž kiemfix ks 70
Demontáž kuželu ks 26

Výroba DZ (tisk, řez ) ks 480
přesun hmot km 20 Kč

veškeré výše uvedené kódy dopravního značení jsou použity ze zákona 361/2000 Sb, příloha i.3 - 30/2001 Sb, příloha č.4 - 30/2001 Sb,


