Smlouva O

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona
jako ,,občanský Zákoníl‹"), vjeho platném znění.

1.

/QQWÍ

dílo č.
č.

89/2012

Sb.,

mi

občanský zákoník (dále

Smluvnístrany.

Město Šumperk
se sídlem:

nám. Míru

IČO:

00303461
CZ00303461

DIČ:

1,

787 01 Šumperk

Zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

2. místostarostou

vedoucím odboru strategického

rozvoje,

územnıho

bankovníspojení:
číslo účtu:
tel:

e-mail:

Dále jen:

Objednatel

na stranějedné
či

se sídlem:
ıčo
:

CZ8602206228

DIČ:

Zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní Spojení:
číslo účtu:
tel:

e-mail:

Dále jen:

Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dﬂo.

2.

Na základě

této smlouvy

Předmět smlouvy

se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele

dílo specifikované

v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
cenu za jeho provedení. Cena za provedenídíla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

zhotoviteli

'

Předmět díla

3.

Předmětem smlouvy
zpracované
podmínek.

je

dodávka a montáž prvků interiéru do kina Oko, dle dokumentace
Skoumalem a výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávacích

Ing. arch. Ivo

Zhotovitel prohlašuje, že se S touto

dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvyje nabídka

zhotovitele

na

realizaci

předmětu plněnízakázky

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bez\/adné dodání mobiliáře vsouladu se shora
uvedenou dokumentacía provedenívšech montážních prací u objednatele na adrese Kino Oko,
Masarykovo nám. 3, Sumperk.

4.

Cena

díla

Cena díla je pevná včetně nákladů na straně zhotovitele spojených Spřípravou a
předmětu smIou\/y. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v dokumentaci.

1.

2.

Cena

díla je

526/1990

Sb.,

oběma smluvními stranami sjednána vsouladu S ustanovením § 2 zákona č.
O cenách, v platném Zněnía je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH

il 153

Z

113,- Kč

_242 154,- Kč

DPH

il 395

Cena:

(slovy :jedenmilion třistadevadesátpět tisíc

Cena

realizací

díla je

dvěstěšedesátsedm korun českých).

doložena cenovou nabídkou v příloze

5.

267,- Kč

č.

1 k této smlouvě.

Fakturace a platební podmínky

1.

Objednatel neposkytuje zálohy.

2.

Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostnía v českých korunách.

Úhrada ceny dﬂa bude provedena po převzetí celého bezvadného díla objednatelem resp. po
odstranění vad. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu - faktuře je den
předání a převzetí dﬂa uvedený v Zápise o předání a převzetí dﬂa. Přílohou daňového dokladu je
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3.

Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání
fakturované částky Z bankovního účtu objednatele.
4.

Oprávněne vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti, je Objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová
začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.
5.

je povinen u pracív režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
celé číslo kódu
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona o DPH,
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak pn/ní dvojčíslí kódu.
v režimu přenesené daňové povinnosti, pak
Je-li předmětem plněnídodávka v klasickém režimu
na jednu fakturu uvádět běžný režim a
nelze
je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť,
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět
6. Zhotovitel

i

i

zdanitelného plnění.

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené
bude objednateli, Z důvodu pochybenı
u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním

Zhotovitel se zavazuje, že v případě

daňové

chybné

či

povinnosti, uhradí objednateli úrok Z prodlení, který

zhotovitele

fakturaci

při

úřadem.

6.

Doba plnění

Termín dodávka a montáže mobiliáře: 19.3. - 30.3.2018

7.
1. Zhotovitel
v
2. Pri

vz

provede

Povinnosti zhotovitele

dílo v rozsahu, kvalitě a

termínech podle této Sm|ou\/y O

ø

dílo.

vv

se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými vsouladu S předanou
dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo
v průběhu provádění určitě práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšenícen za plněníani
plnenı teto smlouvy je zhotovitel povinen

rıdit

pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
vz

Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele prıpadně na majetku,
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit.
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplnía škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3.

8.

Dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Dﬂo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí celého díla
mezi Zhotovitelem aˇ Objednatelem. Dílo bude předáno u objednatele na adrese Kino Oko,
Masarykovo nám. 3, Sumperk.

nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy.
Stejným okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci, které jsou předmětem

2. Objednatel

i

dﬂa.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli připravený předmět díla nejpozději v poslední den
dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě O dílo.

4.

Zhotovitel odpovídá za vady, které

není dotčena platnost
5. Při

předání

díla

ust..

§ 2615 a

má předmět

násl.

díla

vdobě jeho předání

objednateli. Tímto

občanského zákoníku.

objednatel vyhotoví Zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacﬂfıo řízení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě
úplného nebo částečného nesplnění provedení dﬂa Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištěnívad.

může převzít dílo v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o
ve spojení sjinými nebrání vužívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu
O
předání a převzetí dﬂa Seznam zjištěných vad Stermíny jejich odstranění nebo dohoda
O slevě
Z ceny v případě vad neodstranitelných.
6. Objednatel

sobě

i

či

v
v
v ø
ø
Pokud Objednatel v průběhu předávání díla Zjistíjakékoliv vady, je oprávněn prerusit
prejımacı
řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad s termínyjejich odstranění a po
kontrole odstraněných vad

7.

v přejímacím řízení pokračovat.

9. Kvalita díla, záruky

a odpovědnost za vady

odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v
dokumentaci a souvisejících platných technických normách. Předmět díla nesmí mít nedostatky
jakosti, které brání užívánínebo je stěžují anebo způsobují rychlejšíopotřebení
předmětu plnění.
1. Zhotovitel

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dﬂa, že jsou mu
kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídﬂa nezbytné.
2. Zhotovitel potvrzuje,

známy veškeré technické a
3.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zařízení
montáž v délce
převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká
Z odpovědnosti za vady.
i

protokolárního

5

let

ode dne

nároků a lhůt

Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej
4.

bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého

díla.

po dobu záruky dﬂa zaručuje:
bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dﬂo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a
předpisů;
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí
dokončeného dﬂa a právo
reklamace přechází Z objednatele na uživatele.
5. Zhotovitel

a)

zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční
(či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou
formou bez
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však
do 15 dnů ode dne
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě ojiném termínu odstranění. Pokud
se jedná O
havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději
ve lhůtě 5 dnů ode dne
doručeníohlášenívad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět
plnění na své
náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodržízhotovitel
dohodnutý
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn
vady
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době,
objednatelem, resp. jím
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků
objednatele
7. Zhotovitel je

doby. Objednatel

vůči zhotoviteli.

.|evada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

8.

li

Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění
vady také bez
předchozí výz\/y a stanovení lhůty, pokud je Odstranění vady ve veřejném
zájmu, pokud je
nebezpečíz prodlenía nebo je- potřebné pro zabráněníokamžitě nastávajících následných vad.
9.

li

10. Záruční doba se prodlužuje O dobu, počínající dnem oznámení
vad a končící
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

dnem

øv

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokaze, že byly způsobeny objednatelem,
třetí osobou nebo nahodilou událostí.

10. Odstoupeníod smlouvy
4

v

vv

Objednatel je Opravnen odstoupit od smlouvy vprıpadě, že zhotovitel je vprodlení S
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto není dotčeno právo
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení
občanského zákonﬂ‹u.
ø
øøøv
v
ø
ø
ø
»ˇ
v
vøø
2. Odstoupenı nabyva ucinnosti dnem jeho dorucenı druhe smluvnı strane a jeho ucinky se rıdı
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.

může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany
objednatele delším jak 60 dnů po termínu splatnosti.
3. Zhotovitel

11. Sankce

Sankce za nesplněnídohodnutých termínů
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předánía převzetídﬂa sjednanému podle této
smlouvy o dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
Započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předání a převzetídíla
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí dﬂa
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek
či vadu, u nichžje v prodlenía za každý den prodlení.
3. Úrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou
3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,04% Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení.
3.2. Prodlení objednatele S úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné
1.

1.1.

i

i

porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenü může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k\/yúčtování sankce opravňuje a

Způsob výpočtu celkové \/ýše Sankce.
4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
doručení, jinak se má za to, že s \/yúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto rozumí písemné

stanovisko strany povinné.
4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s \/yúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti
dnů ode dne doručení \/yjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce
neuznává.
5. Lhůta splatnosti sankcí
5.1. Strana povinná je povinna uhradit \/yúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne
doručení příslušného vyúčtování.
5.2. Stejná lhůta se vztahuje na úrok Z prodlení.
6. Omezení celkové \/ýše sankcí
6.1.0bjednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlení
uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout 50% Z celkové sjednané ceny dﬂa bez DPH.
6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
i

způsobené

mu

porušením povinnosti zhotovitele, na

niž

se sankce vztahuje.

`
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12. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí právem České republiky.
Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně
2.
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
3.
upravovat vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na
4.
1.

osobu.
Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dﬂo.
Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
6.

třetí

5.

ustanoveními této smlou\/y v plném rozsahu.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
7.
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvnístrany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
8.
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jejíautentičnost stvrzují svými
podpisy.
9.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž Objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(Zákon O registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
i

úřední desce apod.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněnív registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Šumperk

č.

3985/18 ze dne

11.1.2018
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Návrh interiéru vstupni

haly,

kavámy a

předsáli se šatrıou v kině

Oko Šumperk

PROPOČET NÁKLADÚ
Čislo

Název a popis položky

_

poloıky

1A

Regál otevřený Z laminované dřevotřlsky

Množství Jednotka

18

ii.

mm barva

Jednotková
cena (odhad)

Celková cena

2

3 800,00 Kč

7 600,00 Kč

1

7 630,00 Kč

7 630,00 Kč

1

7 120,00 Kč

7 120,00 Kč

18mm banıa dub

1

5 120,00 Kč

5 120,00 Kč

3

Barový pult

4

13 750,00 Kč

55 000,00 Kč

4

Nápojový bar nerezový S myclm úsekem a odkapem
výčepu, opláštěni DTD dub. dýha v kombinaci S masiv.

2

19 600,00 Kč

39 200,00 Kč

1B
2A
ZB

dub
Regál otevřený rohový Z laminované dřevoliisky tl. 18

mm

barva dub
Skřlň půlená šatrıi a poiioová

18mm

Z laminované dřevotfisky

il.

banıa dub

Skřiñ poﬁcová uzamykatelna Z laminované dřevotfisky

il.

NÁÉISY

mm

Bočnl regal otevřený Z dýlıovanè dřevolfisky tl. 25
dub S
nástavbou nad pnìolıodem do zázemi baru S osvěllonim

1

39 570,00 Kč

39 570,00 Kč

6

Ceini regái otevřený Z dýhovane dfevotřisky tl. 25
půdorysnë do ,L' s nááavbou nad průchodem k

1

52 690,00 Kč

52 690,00 Kč

7

osvětlen lgı
Odsavač par nerezový výsuvný Š. 60cm, 66dB, parametry
jako např. Franke l'-TC 622, vestavěný do homl Skřiñky Z

1

5 620,00 Kč

5 620,00 Kč

9

mm dub,
WC S

mm

dvhované dřevoàlg 0.25
dub
Vestavná myčka nádobi š. 60cm, 46dB, parametryjako
např. Siemens SNSBGSOOM, vestavěný do dolnl skřìiiky z
dil-povane dřevolflskv tl. 25 ﬂyn dub
Vestavná ohladicl vitrina Š. 50cm, parametry jako např.
Teioold BC 145, vestavěný do dolnl Skřiñky Z dýhovanè
dřevoiřiskv tl. 25
dub

1

mm

10

vitrina na cukrovinky se skleněnou
Z bezpečnostnlho skle

Slolová

120 cm,

polici Š.

11

Dřez nerezový malý na myti mkou vsetu S
Franke ETX 610-30 + FP 0035

12

Reklamni tabule opalřená matným anbeoitovým povrchem
S nabidkou v blié barvě

13

Přepážka předprodeje vstupenek - provedeni dýhovaná
dřevoiřiska dub na ocel. roštu, v oblourzich spárovka, v
kombinací s masivr\Lni[ıákIìŽkv dub.
Sklo

14

15

16

17

18

Q.

Stůl S

kontejnerem rohový, stotdeska
dýhovaná dřevoiřiska b. dub. v. 750

mm

Skřiñka
dub,

v.

ti.

25

baterii,

např.

mm - provedeni

uzamykatelná - provedeni dýhuvaná dřevotřiska

600

mm

Stůl S konlejnerem. stul.

deska

dýhovaná dřevotřiska

dub,

iı.

v.

ti.

25

750

b.

mm - provedeni

mm

Odkládaci Stěna se zrcadlem, 3 nerezové věšáččky
provedeni dýhovana dřevolřiska b. dub, 800 X 1600
Kryci dviřka hydraniu prosklená bezp.

sklem v dubovém

rámečku

Kč

11 240,00

Kč

1

9 550,00 Kč

9 550,00 Kč

1

13 500.00 Kč

13 600,00 Kč

1

3 305,00 Kč

3 305,00 Kč

1

9 050.00 Kč

9 050,00 Kč

1

117 830,00 Kč

117 630,00 Kč

1

9 720,00 Kč

9 720,00 Kč

1

6110.00 Kč

6110,00 Kč

1

12 650,00 Kč

12 650,00 Kč

1

3 410,00 Kč

3 410,00 Kč

1

5 050,00 Kč

5 050,00 Kč

-

mm

11 240.00

19

Šalnový pult- provedeni đýlıovená dřevotflska dub, tl. dýhy
min. 2mm, v kombinaci S masivnimi nákližky

8,8

10 300.00 Kč

90 640,00 Kč

20

Konzola ocelová otočná antracit S nerezovými věšáčky

12

3 250.00 Kč

39 000,00 Kč

21

Konzola ocelová pevná antraoit S raminkovými věšáky

2

4 880,00 Kč

0 760,00 Kč

22

Plošný dřevěný obklad

960,00 Kč

113 288,00 Kč

23

Posuvné dveře - provedeni dýhovaná dřevotřiska dub

Kč

22100.00 Kč

750,00 Kč

33 950,00 Kč

Kč

63 700.00 Kč

2

7 650,00 Kč

15 300,00 Kč

2

14 250,00 Kč

28 500,00 Kč

2

11 850,00

Kč

23 700,00 Kč

350,00 Kč

40 500,00 Kč

7

3 180,00 Kč

20 550,00 Kč

20

8 365,00 Kč

167 300,00 Kč

4

9 590,00 Kč

39 560,00 Kč

2

B 750,00 Kč

17 500,00 Kč

2

3 000,00 Kč

6 000,00 Kč

57,5

24

Text

25

Zrcadlová stěna v dubovém rámu Z dýhované

26

21

b. biié

nosnám

na

antracítove

2

malbě

19,4

DTD na

2

roštu

Police Z dýhovane
ocelovém roštu

DTD v kombinaci S masiv.

Piakátovaoi plocha Z magnetická tabule

nákližjty

b. antracit

dubovém rámu Z dýhovane DTD na nosnem

na

v

roštu

20

Závěsný system např. ART STRiP
sádrokarlonovém podhledu

ZB

Obrazová výzdoba S tematickým zaměřením na ﬁlmové
uměni

30

Kruhový Stolek v. 760mm, øôililmm S dubovou deskou ne
antraoitové kovové noze

31

dubová S aniraoitovým čaluunênim
MORITŽ 313 623)

32

Židle

dl.

6m v

(např.

TON

Křeslo dubové S antraoitovým čaiouněnlm (např.

MORITZ 323 623)

33

Věšák bukový

34

Květinová výzdoba

b. granlt (např.

Celkové náklady bez

DPH

DPH

TON FLEUR

TON

711 103)

30

1

11 050,00

1

31 850,00

1

1

21 'ln

Celkové náklady s

DPH

1

153 113,00 Kč
242 153,73 Kč
395 260.73 Kč

