
Obchodní firma: 
IČO: 
DIČ : 
Sídlem: 
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Čís lo účtu : 

Smluvní strany 

Ladislav Gladics 
68512686 
CZ? 405083290 
Na Kamenci 543, 552 03 česká Skalice 
Ladislav Gladics - majitel 
ČSOB 
188926314 I 0300 

REG. Č. Hygienicka s111nice 
hlav~o masla Prahy 

00 O 4 9 I 2 O 17 

Kontaktní osoba: Ladislav Gladics, +420 606 633 044, lgdesign@volny.cz 

dále jen jako „Zhotovitel" na straně jedné 

a 

Název: 
IČO: 

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
71009256 

Sídlem: 
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Rytířská 404/12, 11 O 01 Praha 1 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.O. , MBA - ředitel 
ČNB Praha 
65825011/0710 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Vitouš, DiS., vedoucí oddělení provozně
organizačního, marek.vitous@hygpraha.cz, 733 673 904 nebo 296 336 741 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Kateřina Lisá, Ph.O., ředitelka 
odboru ekonomicko-provozních činností , katerina.lisa@hygpraha.cz, 296 336 777 

dále jen jako „Objednatel" na straně druhé 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

Čl. 1 
Postavení smluvních stran 

(1) Zhotovitel má Živnostenský list v živnostenském rejstříku vedeném v Náchodě pod 
číslem : 1505, 7992 a evidenčním číslem 360508-2214-01 , 360500-29688. Aktuální Výpis 
Zhotovitele z živnostenského rejstříku tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 
že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné 
zkušenosti k tomu, aby plnění dle této smlouvy poskytl v nejvyšší kva l itě. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti 
s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla 
dle této smlouvy. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi , kapacitními možnostmi 
a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy. 

(3') Objednatel je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky. 
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Čl. 2 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je výměna interiérových dveří dle oceněného rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako Přiloha č . 2 (dále jen „DÍLO"). Součástí Díla je i 
demontáž a montáž, odvoz a likvidace odpadu a zajištění průběžného úklidu místa plnění. 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v termínu stanoveném v této 
smlouvě, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících užívání, na své náklady a na své 
nebezpečí. 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s českými technickými normami, 
v souladu s obecně závaznými právními předp isy platnými v české republice v době 
provádění Díla. Zhotovitel je pří provádění Díla vázán veškerými příkazy Objednatele. 

(4) Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s jakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj . omezením 
čí rozšířen ím předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků Objednatele. 

(5) Zhotovitel je oprávněn nechat Dílo provést třetí osobou pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
identifikačn í údaje veškerých subdodavatelů včetně specifikace jimi prováděných částí Díla, 
a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejích využitím předkládané Objednateli. 

Čl. 3 
Termín a místo plnění 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím termínu, a to do 30. 11 . 2017. 

(2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla. 

(3) Místem plnění je pobočka CENTRUM Hygienické stanice hlavního města Prahy 
v ulici Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7. 

Čl. 4 
Cena Dila 

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou 
cenu za řádně provedené Dílo ve výší 140 360,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 

(2) Celková cena je členěna takto: 
Cena v Kč bez DPH 
DPH 
Cena v Kč s DPH 

116 000,00 Kč 
24 360,00 Kč 
140 360,00 Kč 

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná , konečná a neměnná. Sjednanou 
cenu je možno překroči t pouze pří změně rozsahu prací na základě požadavku s písemným 
souhlasem Objednatele. 

(4) Celková cena Díla je stanovena oceněním všech položek rozpočtu , který je nedílnou 
přílohou této smlouvy. Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související s řádným 
provedením a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech 
povinností Zhotovitele dle této smlouvy, č i dle obecně závazných právních předpisů 
(b~z zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost 
na své vlastní náklady, či nikoliv). 

(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
a § 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení§ 261 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

Stránka 2 z 7 



Čl. 5 
Platební podmínky 

(1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu 
(faktury) ve shora uvedené výši doručené Zhotovitelem Objednateli. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné 
legislativy a stanovené příslušnými právními předpisy , a to zejména zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plněn í a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž dni. 

(4) Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění , 
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu , na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol , 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč . DPH, 
f) název a označení dodávky, 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
i) seznam příloh , 

j) období, za které byla dodávka uskutečněna, 

k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis . 

(5) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo 
na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění. 
V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti 
faktury běží až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury). 

(6) Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktura) 
Objednateli. Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději 
v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu . Platby budou 
probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

(7) Platba bude provedena na základě protokolárního předání kompletního Díla. 

Čl. 6 
Záruka 

(1) Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem 
v záruční době 24 měsiců pokrývající celý předmět plnění. Záručn í doba je počítána ode 
dne protokolárního převzetí Díla. 

Čl. 7 
Sankce 

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy . 

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla 
ve lhutě stanovené v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny Díla, s jehož dokončením je v prodlení, za každý den prodlení. 
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(3) Smluvní strany dále sjednaly smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele 
s odstraňování vad a nedodělků Díla ve výši 500,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a každý den prodlení. 

(4) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž 
se vztahuje , do 15 dnu od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě 
straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

(5) Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě 
škody a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. 

Čl. 8 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

(1) Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel 
má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo 
které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

(2) Nebezpečí škody a zániku prováděného Díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení Díla nese Zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na Objednatele 
předáním a převzetím Díla. Objednatel není povinen převzít Dílo, není-li provedeno řádně 
a v souladu s touto smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle 
předchozího odstavce. 

Čl. 9 
Salvatorní klauzule 

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou 
součinnost. 

(2) Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují 
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu 
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy. 

(3) Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které 
případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na 
plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní 
smlouvy. 

Čl. 10 
Řešení sporů, rozhodné právo 

(1) Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřeš ily všechny spory, které by 
mohly vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou 
dohodou. 

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č . 91/2012 Sb., o mezinárodním 
právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů , že tato smlouva a práva a povinnosti 
z ní vyplývající se řídí právem české republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolizním 
ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 
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Čl. 11 
Prorogace 

(1) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č . 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících s touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů 
s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský 
soud, Městský soud v Praze a v př ípadě, že k projednání věci je věcně přís lušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 2. 

Čl. 12 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel: 
a) neodstraní v průběhu provádění Díla vady zj ištěné Objednatelem, a to 

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 
b) bezdůvodně přeruší provádění Díla, 
c) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí , 

v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy , 
případně pokyny Objednatele. 

(2) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně . 

V případě, že Odstoupeni od Smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 
deseti dnů od odeslání, považuje se Odstoupení od Smlouvy za doručené druhé smluvní 
straně uplynutím 10. dne od podání takového Odstoupení od Smlouvy poštovní službě 
k odeslání 

(3) Okamžikem nabytí účinnosti Odstoupení od Smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku 
této smlouvy z důvodu Odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet plnění , za které j iž bylo 
poskytnuto protiplnění druhou smluvní stranou. 

(4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani j iných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze maj í trvat i po ukončení této 
smlouvy. 

Čl. 13 
Úkony, doručování písemností 

(1 ) Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. 

(2) Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. 
Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/bydl iště dotčené smluvní strany 
uvedená v záhlaví této smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této 
smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně 
doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově 
sdělená adresa. 

(3) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit jej í pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně bydliště/sídla smluvní strany, je tato smluvní 
strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji 
adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, 
že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek. 
že doručení zásilky bude zmařeno. 

(4) Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří- li se mu zásilku doručit 

na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky , které právní předpisy spojují 
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s doručením právního úkonu, který byl obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí 
odesílateli. 

(5) Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo 
osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, 
považuje se za platný, pokud je nej později následující pracovní den potvrzen písemnou 
formou. 

Čl. 14 
Postoupení práv ze smlouvy 

(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti , závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Čl. 15 
Pří lohy 

(1 ) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy : 

Příloha č. 1: Výpis z živnostenského rejstříku; 

Příloha č. 2: Oceněný rozpočet díla; 

Čl . 16 
Transparentnost úřadu a přístup k informacím 

(1) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) , a ustanovením § 219 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vn itřním předpisem Objednatele 
č . 11/2016 ze dne 23. května 2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP a zásady 
upravující jejich uveřejňování. 

(2) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona 
č . 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů . 

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb. , 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějš ích předpisů , osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

(4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách Objednatele, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového 
omezení. 

(5) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které 
se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě Objednatele. Povinnost 
m lčenlivosti trvá i po ukončen í smlouvy. 

Č l. 17 
Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

(2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou. 
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(3) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (ve znění pozdějšich předpisů) , 
pokud smlouva nestanoví jinak. 

(4) Jakékoliv změny a dodatky k této sm louvě, popřípadě též ukončen í této smlouvy 
musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné 

dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek" a vzestupně číslovány v pořadí , 

v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy čislo nižší, 
než Dodatek pozdější. 

(5) Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, 
zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla 
a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

(6) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělite l ná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny 
právní úpravy dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu s českým právním řádem 
(dále jen „kolizn í ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizni ustanovení nikdy neobsahovala a vztah 
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy , pokud 
se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení. 

(7) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. 

(8) Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. 

(9) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy. 

(10) Smluvní strany prohlašují , že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly , 
a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní 
následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; na důkaz této skutečnosti připojují své 
podpisy. 

V české Skalici dne 25. 1 O. 2017 

Ladislav Gladics - majitel 

V Praze dne JC, . f O. UJ J /-

Hygier cká stanice hl. m. Prahy 
se sídlem v Praze 

AEDITEL 
• J Praha 1 

ka 203 
?24 212 335 

, Ph.O., MBA 
MP 
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Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku 
Platnost k 25. 10.2017 07:25: 18 

Jméno a příjmení: Ladislav Gladics 

Datum narození: 

Občanství: Česká republika 

Adresa sídla: Na Kamenci 543, 552 03, Česká Skalice 

I dentifikační čís lo osoby: 68512686 

Žirnosrenské oprávnění č. 1 

Předmět podnikání: Truhlářstv í, podlahářství 

Druh ž ivnosti: Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávněn í : 2 1.09.2000 

Doba platnost i oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č.2 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti : Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

Druh živnost i: 

Vznik oprávnění : 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných , korkových, proutěných a slaměných výrobkň 

Výroba, vývoj , projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, motorň letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení 
a leteckých pozemních zařízení 
Výroba a opravy čalounických výrobkň 
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobkň z papíru, výroba bižuterie, 
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových přcdmětli 

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Velkoobchod a maloobchod 
Skll1dovánf, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Ubytovací služby 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Návrhářská, designérská, aranžérsk:í činnost a modeling 
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

Ohlašovací volná 

02.08.2000 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

7.ivnoslenské oprávnění č. 3 

Předmět podnikání: Zednictví 

Druh živnosti : Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění: 10.09.201 4 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

~ Odpovédn)í =ástupce: 

Jméno a příjme ní: Václav Šubrt ( I) 

Živnostenské oprávnění é . ./ 

Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví, natěračství 
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Druh .livnosti: 

V1nik oprávnění : 

Ohlašovací řemeslná 

10.09.2014 

Doba platnosti oprá' nční : na dobu neurčitou 

Odpo1·ed11): :ás111pce .

Jrnéno a príjmení: 

Í'.irnoslenské oprá1'l1é11í ''· 5 

Václav Šubrt ( I ) 

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství 

Druh ~ivnos ti: O hlašovací řemeslná 

Vznik oprávnčn(: 10.09.2014 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Žil'lloste11ské oprárné11í é. 6 

Předmčt podnikání: Silni ční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti nepřesahuj ící 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí 

Druh živnosti: Koncesovan:í 

Vznik oprávnění : 08.10.2014 

Doba platnosti oprávněn i: na dobu neurčitou 

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení: Václav Šubrt ( I ) 

Datum narození: 

Občanstv í : Česká republika 

Úřad příslušný podle §7 1 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod 

Minis terstvo průmyslu a obchodu osvědčuje. že t'1daje uvedené v tomto výpise j sou k datu platnosti výpisu zapsány 
v ~ivnostcnském rej stříku. 

, 
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Příloha č. 2 

Oceněný rozpočet díla - výměna interiérových dveří na pobočce Centrum HSHMP 

' ij Druh požadovaných služeb ~ ,I Jednotka [ Ce~a/jednotka ·
1 

Jednotek I Cena bez DPH I DPH 
1 

- ----- _J _ _ _ 1_ (~ezDPH) -~lkem. _______ (v %l_I 
Cena vč. DPH 

!\Demontáž a likvidace původních dveří 
I 
Dodávka a montáž nových dveří 

lvčetně kování (klika/klika, nová FAB vložka, lesklá mosaz, typ viz níže) a 3 ks klíčů ke každým dve1ím 

včetně případných přibroušení a úpravy dveří 

I plné, ploché, výplň voština, dekor Slonová kost (viz níže) 

!šířka 90 cm, pravé (tři panty) 

I šířka 90 cm, levé (tři panty) 

!\šířka 80 cm, pravé (tři panty) 
šířka 80 cm, levé (tři panty) 

šířka 70 cm, pravé (tři panty) 

1šířka 65 cm, pravé (dva panty) 

l,šířka 60 cm, pravé (tři panty) 

, Jšířka 60 cm, levé (tři panty) 

IJDoprava na místo plnění, úklid a odvoz odpadu a obalového materiálu 

INAŠÍDKOVACENABEZDPH/VČETNt-DPH~ ~ ~ ~ ------------
.=-:-- -=--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ -=- -==- ~ ~ ~ ~ -=--

Dodavatelé vyplní pouze žluté pole tabulky, zbylé provázání vzorců v tabulce musí zůstat nezměněno. 

:(ena uvedená dodavatelem ve žlutých polích, je konečná, tedy po započtení všech slev a bonusů . 

odavatel zodpovídá za správnost všech údajů . 

t'ekor interiérových dveří: Typ kování: 

/ 

ks I 1500,00 Kčl 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

2 400,00 Kč 
2 400,00 Kč 
2 400,00 Kč 
2 400,00 Kč 
2 400,00 Kč 
3 700,00 Kč 
2 400,00 Kč 
2 400,00 Kč 

28 

4 

2 
9 
7 
1 
1 
2 
2 

42 000,00 Kč 

9 600,00 Kč 
4 800,00 Kč 

21600,00 Kč 
16800,00 Kč 

2400,00 Kč 
3 700,00 Kč 
4 800,00 Kč 
4 800,00 Kč 

21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

50 820,00 Kčll 

11 616,00 Kč'I 
5808,00 Kč 

26 136,00 Kč! 

20 328,00 Kč I 
2 904,00 Kč 

4477,00 Kdl 
5808,00 Kč 

5 808,00 Kčll 

6655,00 Kč 

- -- -- ---- ---~ --~-116 000,00 Kč 14o36o:ooJ 1 
1 5 500,00 Kč 21 kp1 I -5 soo.oo KCI 

-=-~~.....:::::::.-~~ 

I NABÍDKOVÁ CENA PRO E-TRŽIŠTĚ: 116 000,00 Kč I 


