
Smlouva
,,Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici 11/605

v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice - D5 EXIT 62 Rokycany"
uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,o.z.")

(dále jen ,,smlouva")
číslo smlouvy objednatele: 8500002175
číslo smlouvy dodavatele:
smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízeni veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák.
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen nZZVZ") - VZMR I. skupiny (přímé zadání)

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel č. l:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČO: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
datová schránka: qbep485
zastoupena: Ing. jiřím Velíškem, pověřeným řIzenIm organizace
kontaktní osoba: Ing. Jana Mrázová, tel. 829, e-mail:

Objednatel č. 2:
Město Rokycany
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed
zastoupené: Václavem Kočím, starostou
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047

Pod pojmem ,,objednatel" uvedeným niže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak,

1.2. Dodavatel:
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 10825, vedenou u Krajského soudu v Plzni
sÍd|o/byd|iště: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
IČO: 25229761 DIČ: CZ25229761

datová schránka: 6jj6p2u
zastoupena: Pavel Foltýn, jednatel společnosti
kontaktní osoba: Robert Borovanský, tel. , e-mail:

adresa pro doručováni veškerých písemnosti, je-li odlišná od sídla: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

(dále jen ,,dodavate/"l

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1.Závazek dodavatele: Instalace dopravního značeni v rámci akce ,,Dopravní značení pro omezeni
průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici 11/605 v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice - D5 EXIT 62
Rokycany"

(dále jen ,,předmět plněni").

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu.
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2.3. Termín poskytnuti předmětu plnění: nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 139 098 Kč bez DPH,

z toho:
SŮS PK - 69 549 Kč bez DPH

Město Rokycany - 69 549 Kč bez DPH

(dále jen ,,cena p/něn/")

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

3.3. V ceně plněni jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických
norem.

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen ,,faktura") vystavené
dodavatelem po poskytnuti plněni.

3.5. Faktura musí krom náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty (dále jen ,,ZDPH") a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručeni vystavené faktury mající všechny
stanovené náležitosti objednateli.

3.7. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s
dodavatelem o uplatněni režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je povinen se pro účely
uplatňováni DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního
finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací
klasifikovaných dle předcházející věty. dojde zároveň ke zdanitelnému plněni souvisejIcímu s těmito
pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnuti předmětu plnění uvedený čI. ll. odst. 2.3. této
smlouvy

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenčni řízenI.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Dodavatel výslovně souhlasí s tlm, že objednatel zveřejni úplné znění této smlouvy vC. příloh, tj.
tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje nap|ňljjÍcÍ
parametry obchodního tajemství, pokud dodavatel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí
objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh). jejichž uveřejněni je zvláštním právním
předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétni
normu takového zvláštnIho právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejněni těchto částí.
Řádně a důvodně označené části smlouvy (přIloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před
uveřejněním znečitelněny.

5.2. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.3. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavřeni, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději
do jednoho měsíce po jejím uzavření.

5.4. Tato smlouva se řídI a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této
smlouvy nejbližší.

5.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 2.
5.6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavřeni,

pokud zvláštní právni předpis (zejm. zák. č. 340/201 5 Sb.) nestanoví jinak.
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PŘÍLOHY

- soupis prací

objednatel:

V Plzni dn, 2 Ó -06- 2018
Správa a údrŽba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organiz e
Koterovská 162, 3 6 00 Plz

lČ: 7?q5311? jí@
Správa a úd ba silnic PlzeňSké o kraje, p.o.
Ing. jiří VeHšej:
pověřený řízením organizace

'o'av"'"" G" lo/p
V,,n,ch r 7

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Pavel Foltýn
jednatel společnosti

SAFEROAD ®
Czech Republic g.r.o. IČO 25229761
Plzeňská 666 DIČ CZ25229761
330 21 Lině
CZECH REPU8LI¢ www,Hmmmm6

"
Město Rokycany
Václav KočI
starosta

18. 06, 2018
r(?)rô"'" ,,

i
(+ Í) +';
'Ý:gaj
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í: PLZE Ň S KÝ K R Aj
Ing. Pavel Čížek

_ : náměstek hejtmana pro oblast dopravy

V Plzni dne 19.3.2018

Pověření k řízeni organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1839/18 ze dne 19.3.2018 jste byl
s účinností od 20.3.2018

pověřen

řízením organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Plzeň, Koterovská 162, IČO: 72053119, v rozsahu práv
a povinností statutárního orgánu organizace. Toto pověření je účinné do doby
jmenování nového generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Ing. Pavel ČIžek

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Ing. Jiří Velíšek
Hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

nar. . 1970

bytem Kdyně,

"""( . ':, 'l aď { p
Převzal dne, podpis "\

l l
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018-15
Stavba: Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici 11/605

4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 4. 2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Poznámka:

lČ:
DIČ:

lČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 139 098,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 139 098,00 29 210,58

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 168 308,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

2018-15

Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici ll/605

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Datum:

Projektant:

9. 4. 2018

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 139 098,00 168 308,58

101

102

ÚSEK D5 EXIT 50 MÝTO - D5 EXIT 62 ROKYCANY

ÚSEK D5 EXIT 41 CERHOVICE - D5 EXIT 50 MÝTO

66 789,00 80 814,69 ING

72 309,00 87 493,89 ING
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Dopravní značeni pro omezeni průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici ll/605
Objekt:

101 - ÚSEK D5 EXIT 50 MÝTO - D5 EXIT 62 ROKYCANY

KSČ):
Místo:

Zadavatel:
Správa a údrŽba silniC Plzeňského kraje, pň'spěvko

Uchazeč:

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2018

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Zákkid daně Sazba daně
DPH základni 66 789,00 21,00%

snížená om 15,00%

Cena s DPH v CZK

66 789,00
výše daně
14 025,69

O,®

80 814,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dopravní značení pro omezeni príjjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici 11/605
Objekt:

101 - ÚSEK D5 EXIT 50 MÝTO - D5 EXIT 62 ROKYCANY
Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
V'Uchazeč:

Datum: 9. 4. 2018

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s. r,0.

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 789,00

66 789,00
66 789,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici ll/605
objekt:

101 - ÚSEK D5 EXIT 50 MÝTO - D5 EXIT 62 ROKYCANY
Místo:

Zadavatel: Správa a údrŽba silnic Plzeňského kraje, pň"spěvko
Uchazeč:

PČ Ty Kód Popis
P

Náklady soupfsu celkem

Datum: 9. 4. 2018

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

. . j.cena CenováMJ N\nozstv1 Cena celkem [CZK]Iczk] soustava

D HSV
D 9

3 K 914111121

66 789,00

66 789,00
66 789,00

5,(xx) 172,00 860,00 es Urs 2018 01

PSČ

2 M 40445520 SÁK) 1716,®

P

9 K 914511111

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž swslé dopravní značky základni velikosti do 2 mZ objímkami na sloupky nebo kus
konzolv

Paznámka k souboru cen:
l. V cenách jsou započteny i näk/ůdý na montáž zp»ček včetně Wevňavucŕho materiäu na předem
připrawnou nosnou konstrukci (sloupek, kQňzQčU. S/QůP). 2. V Cenách né/sŮU započteny náktadý
na: qj dodáni zmček, ryto se oceňují ye specifikaci, b) no montáž a dodávku orelových nosqých
konstrukci - SĹOUPĹÚ. koňzQ(. tyto se oceňu/i cenami soubaru cen 914 51 Montáž stoWku a 914 53
Montáž konzd a násto«ů, C) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSY cenami kardôgu
$®-783 Nátěry, d) näIoženi a odkl izeni výkqpku, tyro se oceňujf cenami části A 01 katalogu 80(P
Zemni prúce. 3. čem nehe pouŽit pro osazeni ú montáŽ sňštjkh dopmvn ich značek: al světelqých,
tyro se oceňuji cenami katdogu 80Ch741 Elektroinstalace - si/noprcmd. b) upevněných na taneeh
mo speciÓ(ních konstrukckh nesoucích vice značek, tyto se oceňu/ŕ indMduá/ně.

značka dbpramí svislá retmreflexni /ó(/e tř 1 FeZn·A1 rám 100Ox150Umm kus

Paznámka k pQloŽce;
IP22
retrweftexni moteriál třřdý ra2

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu his

PwMmků k souboru cen:
l. V ccMch jsou zap&twiy i Mkkxiý na: a) vykcpáni jamek s odhazem výkopku m vzdálenost do 3
m, b) osazeni sloupku včetně montáte a cbdBMky plastwŕho víčka. 2. V cenách -1111 jsou
zGpoČiteny i m základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny j MklaQy na
WItku s betonovým zokladem. 4. V cenách nejsou zQpôäeny nákt@ na: q) dodáni sloupku, tyto se
oceňuji vp specifikaci bl natažení a odklřzeni Yýkcpku, tyto se oceňuji cenami Části A0¶
800-1 Zemni prúce.

17+5

22,000 791,00

8 580,00 es Urs 2018 01

17 402,00 es Urs 2018 01

PSČ

W 2L000
10 M 40445225 sloupek Zn ped dbpravni zňQČků D 6Qmm v 35Omm kus 22ax) 447,50 g 84š,00 es Urs 2018 01

1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky n"bo kus 44,000 172,00 7 568,00 es Urs 20'18 01konzoly

PSČ

W
6 M 40445517

44000
17AXX7 660,00

P

13 M 40445530 17AUO 492,00

P

8 M 40445531

Poznámka k souboru cen:
L V cená¢h jsau uipočreny i nák/a® na montáž značek včetně upe¥ňavuáho mateňálu na předem
připraveMU nosnou konstrukci (dWpek. komôlu, sftxp). 2. V cenách nejsou započteny náktadý
m: a} dodáni znůček, tyto se oeeňUjí ve specřfškaei, bl na montáŽ a dodávku QcétQvých nosných
konstrukci- 5(qupŕů, konzd, ryto se oceňuji cenami soubaru cen 914 51 Montáž a 914 53
Montáž koíud g nástavců, c) Múry. tyto se oceňuji jako práce PSY přislušnýnM cenami karolctgu
8tX)-783 Nôtěty, tg natožení a odklizeni výkopku, tyto se oceňu/f cenamř části A 01 kota(ogu m
Zemni prOce. 3. Cery nehe pouŽit ô$Q2CM a montáž svMýrh dopruvnich značek: al světelqých,
tyto se oceňujŕ cenami katdogu 800·741 Elektruinstdme - sitncW"Qůď. bl upe"něných Ní tanech
nebo sp«řdnfch kônštrukckh nesoucích vice zmček, tyto se oceňu/f indMduátně.

17+17+9+1
znaaa dopravní svktá retroreflexní fótie tř 7 FeZn-Al rám D 7®mm kw

Pamánka k pdožce:
B4 (12t)
retrwejRexní moteriáč třiď iu2

značka dopnavM svisCá retrore/lexni lóčie ti' 1 FeZn-Al rám 7Uůx330mm kus
Pômámka k položce:
E 74 7RANZIT
retrormexni mcteriál třiO RA2

značka dc:pravní svislá retroreflexní fó(íe tř 1 FeZn-Al rám 5®x3®mm kus
Pwnämka k pdažce:
retroMtexní jmteriáč třídý ra2
E 7a
1
E 7b
9
Součet

1OÁX) 295,®

n 220,(x) es Urs 2018 01

8 364.® es Urs 2018 01

2 950,® es Urs 2018 01

P

W
W
W
W
W

1,000

%000
10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Dopravní značení pro omemň průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici Il/605
objekt:

lOZ - ÚSEK D5 EXIT 41 CERHOVICE - D5 EXIT 50 MÝTO

KSČ):
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Uchazeč:

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2018

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Základ daně Sazba daně
DPH základní n 309,00 2i,oo%

snížená DiX) 15,®%

Cena s DPH v CZK

72 309,00
výše daně
15184,89

0,00

87 493,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dopravní znaČeni pro omezeni průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici 11/605
Objekt:

102 - ÚSEK D5 EXIT 41 CERHOVICE - D5 EXIT 50 MÝTO
Místo:

Zadavatel: Správa a údrŽba silnic Plzeňského kaje. přispě'ko
UchazeČ:

Kód d ílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 9. 4. 2018

projektant: d projekt PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Cena celkem [CZK]

72 309,00

72 309,00
72 309,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dopravní značeni pro omezení průjezdu těžké tranzřtni dopravy po silnici 11/6Q5
objekt:

102 - ÚSEK D5 EXIT 41 CERHOVICE - D5 EXIT 50 MÝTO

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Uchazeč:

PČ Ty Kód Popis
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 9. 4. 2018

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

. J.cena CenováMJ Množství Cena celkem [CZK][CZK] soustava

D HSV
D 9

3 K 914111121

PSČ

2 M 40445520

P

4 K 914511¶12

PSČ

VY

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
MontáŽ svislé dopravní značky základni velikostf do 2 m2 objímkami na sloupky n"bo M
konzotv

Paznämka k souboru cen:
L V cenách jsou zupoäeny i tjäklaáý na montáž zMček Getně upevňovacího materOu net předem
připrwenmá nosnou konstrukcí (%upek. konZolu, $1ôt@. 2. V cenách nejsou započteny nclk/adý
rk7: Q) dodáni značek, tyto se oceňuji w spec i/ikQ'ci, b) na mantáž q dodávku ocek»ých n~h
konstrukci - doupků, komol, tyto se oceňu/ŕ cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 974 53
Montáž konzol a nastává, c) Mtěry. tyto se «ěňuµ jako práte PSY přishMÝmi cenami katalogu
8®-783 Nátěry, d) ndaženi q odklizeni vykOpku, tyto se oceňují cenami Části a 01 katdogu 800'4
Zemni práce. 3. Ceny nelze použit prů osazeni a montáž svislých dopravních znoťek: a) Mtelných.
tyto se oceňuji cenami katalagt 8Q(P74? Etektmimdacě b) upevněnWh m lanech
nebe' speciálních konstrukcích nesouckh vice maček, tytose oceňuji

!znaaa &pravni svislá retmrejf(exnÍ /Ób"e tř l FeZn-At rám 1(KX)x15(X)mm ' kus
l

Poznámka k polažce:
rerrcvef/exni materiál tří© RA2
MontáŽ sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlmíkové patky kus

Poznámka k scuboru cen:
1. V ceMch jsw znpoČteny inák(oŮ m: a) 'ykapänf Jamek s odhazem výkopku na vzdálenast do 3
n b) osazeni sloupku vtelně montáže q dodávky p{QstovéhQ viČka, 2. V cenách ·1111 jsau
započteny i nákhW na bercmový základ. 3. V cenách -¶ľ17 jsou započteny á ncik(acý na htiníkovnu
patku 5 betonoyym základem. 4. V cenách nejsou 2¢p&reny Mkkmý na: a} dodáni sloupku, tyto se
Qcěňu/f specif/kaci b) nataženi a odklizeni Yýkcpku. tyto se oceňuji cenami části adi katdagu
800'1 Zemni práce,

2+22

72 309,00

72 309,00
72 309,00

2,000 172,00 344,00 es Urs 2018 01

2,000 1776AX)

24,000 791,00

3 432,00 es Urs 2018 01

18 984,00 es Urs 2018 01

24,000

10 M 40445225 sloupek Zn pro abpravní značku D 6Omm v 350mm kus 24,000 447,50 10 740,00 es Urs 201801

1 K 914111111 MontáŽ svislé dopravní značky úkladní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky neb° kus 57,0® 172,® 9 804,00 es Urs 2018 ojkonzolv

PŠC

W
6 M 40445517

57,000
22,(XX) 660,00

P

11 M 40445530 22,0CK) 492,00

P

8 M 40445531

P

W
W

9 M 4M45539

Poznámka k soubmj c€j7:
l V cenách jsou započteny i náktadý na montáŽ znoČek včetně materkSlu na předem
připm«nou nemou konstrukci (sloupek, konzdu, stoup). 2. V cenách nejmu započteny MkbN
na: a) dodáni značek, tyto se Qcéňu/í [né specifikaci, b] na montáž a dodávku ocelových nosných
konstrukci - $(oUpků, komol, tyto se oceňuji cenami SQUČhQřU cen 914 SI Montáž sloupku q 914 53
MončáŽ kômx>t a nástavrů, C) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSY příslušnými cenmni
800-783 Nátěry, d) w/QŽěřň a odklřzeni Yýktjpku, tyro se oceňuji cenami části A 01 katdogu 80Chf
Zemni práce. 3. Ceny nelze použit pro csazenía montáž svislých &pnmmich značek: a) sWte{nýrh,
týtQ se ôteňu/i cenoml katalogu 800-741 Elektroinstcmce - sřtncproud, bj m lanech
nebo speciálních kQmtruk¢kh nesoucích vice značek, tyto se oceňu/Í indMduálně.

22·22+10+3
značka &prwni svi$(á retnore/lexni fólie tř 1 FeZn-Al rům D 70Omm kus

Poznámka k pdožce:
B 4 (12t)
retrwe/lexní rrmteriál třig ra2
značka dopravní Mslá retmreflexni fólie tř 1 Fe2h-At rám 70Ox33Omm kus

Pôanámka k pdažce:
E 14 7RANZ/ř'
retrweflexnf matená třiO RA2
značka dopravní svis(á retroreflexnš lóffe tř 1 FeZh-At rám 5CK)x3®mm kus

Paznámka k pdážce:
retrorďexní materiál trmy Ra?
E 7b
IQ
značka svisůi retmrmexn/ /ó(ie tř 1 FeZn-Al rám 50Ox150mm kus
Poznámka k pcNažce:
E 3a
retrwe//exnS moreňá( tňcÁ/ RA2

10,0CK) 295,00

14 520,00 es Urs 2018 01

10 824,00 es Urs 2018 CIl l

2 950,00 es Urs 2018 01

10,000
3,0ťX) 237,00 nim es Urs 2018 01

P
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