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KUPNÍ SMLOUVA

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Dodávka materiálů pro vodu, topeni a plyn 5/2018

zadávané v malém nákupním systému s názvem Dodávky materiálů pro vodu, topení a plyn,

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem:Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 33

zastoupena: , vedoucí oddělení veřejných zakázek

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. 5., pobočka Ostrava

Číslo účtu: _

Kontaktní osoby: jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy

(dále jen „kupující")

a

2. Prodávající:

Matep s.r.o.

Zapsaná: v obchodním restříku C 22694 u Krajského soudu v Hradci Králové,

v živnostenském restříku pod číslem provozovny 1 000765741

Se sídlem: Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04

IČ: 27500217

DIČ: CZ27500217

Jejímž jmenem jedná:_—jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax: 495 535 483

datová schránka grakhgx

E-mail: info mate &

Adresa pro zasílání korespondence : Matep s.r.o., Pražská třída 184/65, Hradec Králové, 500 04

(dále jen „prodávající")

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají podle § 2079 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění (dále jen „občanský zákoník") tuto kupní smlouvu na dodávku materiálů pro vodu, topení a

plyn (dále jen „smlouva").



1 .

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. | této smlouvy jsou vsouladu správní

skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně.

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Kupující je veřejnou vysokou školou zřízenou na základě zákona č 111/1998 Sb., o vysokých

školách. Předmětem činnosti kupujícího je především vědecko-výzkumná, školící a vzdělávací

činnost.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.6.2018 (dále

jen „nabídka“) podaná vmalém nákupním systému, s názvem Dodávky materiálů pro vodu,

topení a plyn.

Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi kupujícím

předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného předmětu.

III.

3. Předmět koupě

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo

kpředmětu koupě, dodat kupujícímu předmět koupě do místa dodání, a to řádně a včas.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka instalatérských materiálů potřebných pro

montáže vodovodních rozvodů, rozvodů topení, plynu a vybavení koupelen a sociálních zařízení

pro pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vsouladu se zadávacími

podmínkami, a to dle specifikace předmětu koupě, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a

podmínek stanovených v zadávacím řízení Veřejné zakázky předcházejícím uzavření této smlouvy

v

(dále jen „předmět koupe").

Prodávající se zavazuje ke všem výrobkům a zboží dodávaným v rámci předmětu plnění dodat

a doložit:

. platná prohlášení o shodě nebojejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,

. osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami

pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,

IV.

4. Cena

Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku |||. této smlouvy činí:

107 713,54 Kč celkem bez DPH

22886,03 Kč DPH

130599,57 Kč celkem včetně DPH

slovy stotřicettiscípětsetdevadesátdevět korun českých a padesátsedm haléřů včetně DPH

Cena jednotlivých položek předmětu této kupní smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit, svýjimkou změny

zákonné sazby DPH.

Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož

i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. V kupní ceně jsou zahrnuty rovněž

náklady prodávajícího na dopravu.

Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.



V.

5. Místo plnění

Prodávající je povinen předmět koupě dodat do místa plnění, které je uvedeno příloze č. 1 této

smlouvy.

Kupující převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění uvedeném v odstavci 1 tohoto

článku smlouvy.

VI.

6. Doba plnění

Prodávající je povinen dodat předmět koupě do 5 týdnů od podpisu smlouvy oběma kupními

stranami.

Kupující umožní prodávajícímu postupné dílčí plnění.

VII.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran ustanoveními § 2079 a nás|. občanského zákoníku.

Prodávajícíje zejména povinen:

a) Provést předmět koupě a další plnění dle této smlouvy řádně a včas za použití materiálu

a postupů odpovídajících právním předpisům a doporučujícím technickým i jiným normám

ČR, vztahujícím se na předmět plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na |. jakosti

předmětu smlouvy.

b) Provést předmět koupě a další plnění dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí.

C) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

Prodávající se dále zavazuje, že po dodání předmětu koupě dle této Smlouvy poskytne kupujícímu

součinnost, aby kupující mohl dostát svým povinnostem, zejména mu na jeho žádost poskytne

seznam subdodavatelů podílejících se na dodávce předmětu koupě.

VIII.

Předání předmětu koupě

Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě za podmínek stanovených vtéto smlouvě

převzít a za něj a další plnění poskytovaná na základě této smlouvy zaplatit prodávajícímu cenu

podle čl. IV. této smlouvy.

Prodávající je povinen alespoň 2 pracovní dny před faktickým dodáním předmětu koupě

informovat pověřenou osobu kupujícího kpřevzetí zboží uvedenou vpříloze č. 1 o

předpokládaném termínu zaslání předmětu koupě kupujícímu a o předpokládaném termínu

doručení předmětu koupě kupujícímu.

Prodávající je povinen předmět koupě (dle čl. |||. odst. 3 této smlouvy) doručit kupujícímu, a to

bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu využití předmětu koupě dle čl. II. odst. 4 této

smlouvy. 0 předání a převzetí předmětu koupě prodávající sepíše dodací list, jehož podpisem

kupující předmět koupě přejímá.

Dodací list bude dále obsahovat:

označení předmětu koupě,

označení kupujícího a prodávajícího,

číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

datum a místo sepsání,
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jména a podpisy zástupců kupujícího a prodávajícího.

Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v dodacím listu cokoliv, co budou považovat za

nutné.

IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem převzetí předmětu koupě dle

článku VIII. této smlouvy.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě

dle článku VIII. této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích

osob.

X.

Platební a fakturační podmínky

Úhrada kupní ceny bude provedena na základě dodacího listu podepsaného kupujícím.

Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na jednotlivá místa dodání, jak je stanoveno v

příloze č. 1 této smlouvy, pro každé místo dodání jediný daňový doklad a doručí je na kontaktní

adresy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy do 5 kalendářních dnů po doručení zboží.

Vystavená faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí dále

obsahovat:

a)číslo a datum vystavení faktury,

b)název veřejné zakázky a název místa plnění

c)předmět koupě,

d)označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

e)číslo dodacího listu a datum jeho podpisu, dodací list bude přílohou faktury,

t) lhůtu splatnosti faktury,

g)|Č kupujícího,

h)jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta

splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody

apod.).

Povinnost zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

kupujícího.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

druhé smluvní straně kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede

opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

Zveřejní-li správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce

(prodávající) v den uskutečnění zdanitelného plněníje nespolehlivý plátce, příjemce zdanitelného

plnění (kupující) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu

místně příslušného pro poskytovatele (prodávajícího). Pokud příjemce (kupující) uhradí za

poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (kupující) si o tuto úhradu

poníží platbu faktury vůči poskytovateli (prodávajícímu).



Nebude-li správcem daně zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce

zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (kupující) uhradí za

poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (prodávajícího). Pokud příjemce (kupující) uhradí za poskytovatele zdanitelného

plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (kupující) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči

poskytovateli (prodávajícímu).

XI.

8. Záruční podmínky

Prodávající se zavazuje poskytnout na předmět koupě záruku na jakost po dobu 24 měsíců ode

dne dodání. Lhůta pro uplatnění vad běží od okamžiku dodání předmětu koupě prodávajícím

kupujícímu.

Předmět koupě má vady, jestliže nebyl dodán v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebyl

dodán ve shodě s technickými požadavky kupujícího.

Vady zjevné při dodání předmětu koupě je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí, vady

skryté je kupujici povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má předmět koupě v okamžiku

jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů či kusů

dodaného předmětu koupě.

9. XII.

10. Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí § 2913 a násl. občanského zákoníku.

XIII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

Dojde-li k prodlení prodávajícího s řádným a včasným dodáním dílčího plnění předmětu koupě do

sídla kupujícího dle čl. VI. této smlouvy o vice než 10 kalendářních dnů, je kupujici oprávněn

vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% ceny takto dodaného (zboží) předmětu

koupě.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením ceny dle čl. IV této smlouvy prodávajícímu

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,02% 2 dlužné částky za každý započatý den

prodlení.

Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti prodávajícího k náhradě škody,

kterou porušením povinnosti kupujícímu způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty

vymahatelná v plné výši.

V případě, že závazek provést předmět koupě zanikne před řádným ukončením předmětu koupě,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její

podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí

zejména:

. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají

provádění předmětu koupě,
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. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

. neuhrazení ceny za předmět koupě kupujícím po druhé výzvě prodávajícího

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení

prvnívýzvy,

. pokud bude prodávající v prodlení s předáním části dílčího plnění předmětu

koupě po dobu delší než 15 kalendářních dnů, potom v rozsahu tohoto nedodaného plnění ze

strany kupujícího.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" v souladu s ustanovením

§ 2001 a následujícími občanského zákoníku rozumí„nejpozději do 14-ti dnů".

Dojde-li k odstoupení od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou, je prodávající povinen vrátit

kupujícímu kupní cenu předmětu koupě, byla-li uhrazena, a to v plné výši, a kupujícíje povinen ve

lhůtě 30 dnů ode dne vrácení kupní ceny předmětu koupě prodávajícím vydat předmět koupě,

byl-li dodán, a to na náklady smluvní strany, která dala příčinu druhé smluvní straně k odstoupení

od této smlouvy.

XIV.

Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž

vyplývá z uvedených předpisů čio němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

— zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti)

' obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů sodůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací, jejichž

sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávajícíje povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou

předmětu plnění do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty

a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.



XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v elektronické verzi, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami. Účinnosti nabývá smlouva registrací v registru smluv dle následujícího ustanovení

smlouvy.

2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,

a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto

smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Práva a povinnosti ztéto smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

Prodávající však nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí straně.

6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným,

nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno

takovým platným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje

hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li doručena písemnost zaslaná druhé smluvní straně

na základě této smlouvy, bude za den doručení považován třetí den po prokazatelném odeslání

písemnosti.

8. Všechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné

a kupujícím na straně druhé nebo v souvislosti s těmito smlouvami a které nebudou primárně

urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými

soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících sjednotlivými smlouvami uzavíranými mezi

kupujícím a prodávajícím, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro

ten který případ místně příslušným Okresní soud dle sídla kupujícího a vpřípadě věcné

příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

9. Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 — Specifikace předmětu koupě.

V Ostravě (datum v elektronickém podpisu)

 

vedoucí oddělení veřejných zakázek jednatel Matep s.r.o.
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu

n 54/20185 názvem Dodávka materiálů ro vodu, to ní a

M '

„“ ná místnost D 009, na ulici 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-
ozst , , „ v

, n Poruba, prevezme Makova Jana, telefon 597 323 344Predmet

Koleno mosaz 1/2"

Koleno PPR 20/90

Koleno PPR 20 x1/2"nástěnka

odovodní baterie 55091.0

odovodni baterie 55001.1

Hadička flexi 3/8" mat.+mat.

Hadička flexi za baterii 3/8"x35cm

ifon umyvadlový 41.P s uzávěrem výpusti

uštěcí zařízení T-2450/I 620612

rubka PPR 20/16

entil kulový 1"D|N 16 páka

dbočka HT 75x75/67

dbočka HT 10x75/67

rubka HT 40/250

rubka HT 40/2000

ilikon b ' 310ml

Pisoár mini b ' A 353145000

Mezisoučet za sklad Úd

Iektro), 17.Iistopadu 15, Ostrava - PorubaPředmět dodávky

převezme Uramová Milena, t.č. 597

ks koleno Cu DN 35/90"

ks řechod Cu 35 x 1" závit vně'ší

ks —kus mosaz 1"

ks robení mosaz 1"č.1

ks uvka mosaz 1"

ks Itr mosaz s nerez sítkem 1"

ks 'istn ' ventil mosaz 1 2" 3bar

ks kul ' kohout DN 25 — 1"č.2 — áka

ks utomatic ' odvzdušňovacíventil 1 2" mosaz

ks lovoucí z tná kla a DN25 — 1" PN16 — vodorovná

ks roubení mosaz 6 4"č.1

ks koleno mosaz 6 4" č.2

ks redukce mosaz 6/4"-1"

ks redukce mosaz 1"/1/2"

ks -kus mosaz 6 4"

ks redukce mosaz 6 4" 1"

ks redukce mosaz 1"/3/4"

ks řechod Cu 3/4"/22 závit vně'ší

ks kul ' kohout s uštěním

ks roubení mosaz 3 4"č.1

da e adlové šroubení černé vnitřní 6/4" x 1"

da e adlové šroubení černé vně'ší 6 4" x 1"

da e adlové šroubení kul

ks KORADO konvektor KORAWALL WI 45/11 1750 X 450

ks KORADO konvektor KORAWALL WI 45/11 1250 X 450

lno růtok ' 3 4"č.2 — áka

' kohout mosazn ' vnitřní 6 4"x1"

n 54/20185 názvem Dodc

Cena za

jednotku bez

DPH

Celkem bez

DPH

146,00 K

207,00 K

430,00 K

8 064,00 K

5 376,00 K

184,00 K

184,00 K

1 512,00 K

2 912,80 K

348,80 K

204,75 K

63,00 K

103,95 K

77,90 K

272,70 K

999,60 K

983,43 K

22 069 93 K

Cena za

jednotku bez

DPH

Celkem bez

DPH

604,96 K

784,28 K

193,20 K

346,50 K

132,30 K

73,50 K

68,78 K

204,75 K

101,85 K

179,55 K

241,50 K

114,45 K

105,00 K

15,65 K

126,00 K

105,00 K

11,03 K

35,80 K

70,35 K

39,90 K

80,01 K

77,70 K

157,50 K

28 065,44 K

9 043,49 K 



26. I ks entilátorem Koraflex FVI 1201128-NLORU1 + mřížka 26 731,59 K

Mezisoučet za Ene etiku 67 710 08 K

Mn Měr , ' ' v v , ' Cena za

or. ožst ná tudentska 1770/1, 708 32 Ostrava-PorubaPredmet dodavky gro 'ednotku bez Celkem bez

cís. ví n převezme Stupková Jaroslava tel. J DPH DPH

I

Napouštěcí ventil boční ALCAPLAST A 15-3/8X1/2 ( NE TYP ONBP-

151!)

ršek T 14-1/2" 1 332,50 K

ršek T 12-3/8" 1 172,50 K

entil odvzdušňovací NI 1/4"-81 ruční 147,00 K

entil odvzdušňovací NI 3/8"-81 ruční 147,00 K

ačka WC TYP: 3550 736,35 K

Koleno 90° chrom vnitřní-vnější závit 1/2 1 116,60 K

Hadička pancéřová 3/8x3/8 50cm 444,00 K

Kryt splachovače ALCAPLAST M-70 2 368,80 K

Hadička pancéřová 3/8x3/8 40cm 609,60 K

Hadička ncéřová 1/2x3/8 80cm 1 887,20 K

rubka KG Q 250 mm, délka 4m 951,30 K

rubka KG Q 250 mm, délka 1m 828,45 K

rubka KG Q 250 mm, délka 2m 475,65 K

Koleno KG Q 250 / 90° 598,50 K

dbočka KG Q 250/110 / 45° 669,90 K

Redukce KG Q 250/110 313,95 K

Koleno KG Q 250 / 45° 262,50 K

tka KG Q 110 8,85 K

rubka KG Q 110 délka 50 cm 93,24 K

bjimka s gumou - Průměr: 250 a s upevňovací hlavou M10 302,40 K

vitová tyč pozinkovaná M10 délka 2 m 193,20 K

vitová tyč pozinkovaná M8 délka 2 m 44,79 K

P 1 106,10 K
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b ímka s umou - Průměr: 110 a s u ovací hlavou M8 78,75 K

PPR nástěnka 20 X 1/2" 214,80 K

PPR T kus venkovní závit 20x1/2" 85,86 K

PPR koleno 90°, 20 41,40 K

PPR nátrubek 20 19,20 K

Rohový ventil s filtrem 1/2x3/8" 77,70 K

Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou 1/2"x3/4" 330,75 K

Mosaz Vsuvka 3/8" 11,14 K

Flexo Nerez hadička vnitřní- 3/8"x vnitřní- 3/8", 150 - 200 cm 101,24 K

Um dlo 55 x 42 cm s otvorem ro baterii, bílá 434,35 K

Baterie stojánková umyvadlová 150,22 K

HTB koleno DN 50 - 87° 23,12 K

HTEA odbočka DN 50/50 - 45° 37,02 K

HTEM trubka DN 50 500mm 45,36 K

HTEM trubka DN 50 | 1000mm 49,14 K

Příchytka plastová 50 pro PPR 19,60 K

Matice spojovací M8x24 Zn 18,80 K

Matice spojovací M10x30 Zn 46,60 K

rouby k umyvadlu 10x140 mm 247,80 K

rouby k umyvadlu 8x120 mm 90,30 K

Mezisoučet za U ovací a stravovací služ . 17 933 53 K

Celková nabídková ku ní cena bez DPH: 107 713 54 K

b
b
b
b
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

W
N
E
P
P
W
N
P
‘
W
P
W
N
E
‘
P
P
W
N
P
‘
W

 



Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená položky splňují všechny výše uvedené parametry

dle této specifikace.

V Hradci Králové Datum v elektronickém podpisu

elektronický podpis

   
jednatel Matep s.r.o.














