
ZMLUVA O DIELO NA DODANIE A MONTÁŽ TOVARU 
uzatvorená v súlade s ustanovením§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník" 
v príslušnom gramatickom tvare) 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Názov: Mestský dom kultúry prísp. org. 
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200 
Miesto: 093 O l Vranov nad Topľou 
štatutárny zástupca: Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ 
Výhradný zástupca oprávnený 
konať v zmluvných vzťahoch: Ing. Alfonz Kobielsky 
IČO: 355 190 88 
DIČ: 2020630898 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 

pobočka Vranov nad Topľou 
Obchodné meno/názov: Mestský dom kultúry 
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0005 607 4 9407 
BIC-SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s. : GIBASKBX. 

(ďalej len "Objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

Zhotoviteľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Štát: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

HOKO-VH s.r.o. 
687 61 Vlčnov 666 
Česká republika 
26918862 
CZ26918862 

Zapísaný: Obchodní rejstrík ,Krajský soud Brno oddil C,vložka 45395 
Bankové spojenie: Číslo účtu: Česká spontelna Uhreský Brod, 
štatutárny orgán: Valná hromada 

(ďalej len " Zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní ako "Zmluvné strany".) 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovenia § 536 
a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "zmluva" v príslušnom gramatickom tvare): 

Preambula 

Táto zmluva o dielo na dodanie predmetu zmluvy (ďalej len "Zmluva") sa uzatvára na 
základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky "Dodávka kinosedadiel 
vrátane ich montáže" zverejneného v zmysle zákona č . 343/2015 z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom 
obstarávaní") výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 14147-
WYT zo dňa 12.10.2016. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ust. § 56 zákona o verejnom 
obstarávaní a ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 



Úvodné ustanovenia 

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, na vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa vzťahujú v 
plnom rozsahu ustanovenia Obchodného zákonníka. Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj 
vzťahy z nej vzniknuté sa spravujú výhradne právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadne spory vzniknuté z tohto právneho vzťahu budú prejednané a s konečnou 
platnosťou rozhodnuté výhradne podľa právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky. 

Čl. l Predmet zmluvy 

l. l Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a za 
dojednanú cenu za vykonanie diela bližšie špecifikovanú v čl. 5 tejto zmluvy vykonať 
dielo "Dodávka kinosedadiel vrátane ich montáže" (ďalej len "dielo" v prislušnom 
gramatickom tvare) a odovzdať ho objednávateľovi v rozsahu podľa čl. l bod 1.2 tejto 

1.2 zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo v rozsahu podľa čl. l bod 1.2 tejto 
zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú cenu za vykonanie 
diela bližšie špecifikovanú v čl. 5 tejto zmluvy. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom vykonania diela vykonať kompletnú dodávku a montáž 
sedadiel bližšie špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. l tejto 
zmluvy, do kinosály Mladosť v počte 199 ks sedadiel; kina Mladosť na M.R.Štefánika 
875/200 vo Vranove nad Topľou, a to v súlade s Plánom rozmiestnenia sedadiel, ktorý 
tvori Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

Čl. 2 Vykonanie diela 

2 . 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 70 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

2 .2 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a vychádza v ústrety pokynom 
objednávateľa. 

2.3 O odovzdaní a prevzatí vykonaného diela sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol, 
ktorý následne obe zmluvné strany podpíšu. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými 
stranami sa považuje za deň odovzdania diela. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne 
plnenie zmluvy. 

Čl. 3 Povinnosti objednávatel'a 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať po splnení podmienok 
bližšie špecifikovaných v čl. 2 bod 2.3 tejto zmluvy a zaplatiť zaň cenu za vykonanie 
diela bližšie špecifikovanú v čl. 5 tejto zmluvy. 

3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie diela z dôvodu nedodržania 
akosti /kvality a špeciÍlkácií uvedených v ponuke a Zmluvou, pokiaľ sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

Čl. 4 Povinnosti zhotovitel'a 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a vykonať pre objednávateľa dodávku sedadiel bližšie 
špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. l tejto zmluvy, do 
kinosály, ako aj následnú montáž týchto sedadiel v súlade s Plánom rozmiestnenia 
sedadiel, ktorý tvori Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za riadne vyznačenie priestorov kinosály, 
v ktorých sa bude vykonávať montáž sedadiel bližšie špecifikovaných v Opise 
predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. l tejto zmluvy, do ktorých nesmú vstupovať 
osoby nevykonávajúce práce súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, a to 
zábranami, výstražnými páskami alebo inými viditeľnými spôsobmi. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania prác súvisiacich s vykonávaním diela v 
priestoroch kina, v ktorých sa bude vykonávať montáž sedadiel bližšie špecifikovaných 
v Opise predmetu zákazky, ktorý tvori Prílohu č. l tejto zmluvy, postupovať tak, aby 
výraznejšie neobmedzil chod digitalizačného pracoviska v priestoroch kina 
Mladosť, a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti tretích osôb. 

4.4 Zhotoviteľ j e povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom doklady, ktoré sa 
vzťahujú k vykonanému dielu, a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 



Čl. 5 
Cena za vykonanie diela 

5. l Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18 l 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na základe Cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto 
zmluvy, a ktorá predstavuje konečnú cenu za vykonanie diela a je výsledkom verejnej 
súťaže uvedenej v Preambule. 

5.2 Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
prepisov. Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady vrátl"l.ne dopravy na miesto 
plnenia. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom do 25 dní od odovzdania diela so splatnosťou 30 dní 
odo dňa vystavenia tejto faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5.4 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa ust.§ 
10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti 
daňového dokladu podľa ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, evidenčné číslo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovaná 
u Kupujúceho, číslo objednávky, ku ktorej sa faktúra vzťahuje. V prípade, ak faktúra 
nebude spíňať tieto náležitosti, je Kupujúci oprávnený vrátiť faktúru na dopracovanie, 
resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať 
podkladom Kupujúceho, je Kupujúci oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu na 
prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť momentom doručenia opravenej 
faktúry Kupujúcemu. 

Čl. 6 
Záručná doba a reklamácie 

6.1 Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mésícu na čalounéné díly a 60 
mésícu na nosné části kfesel a začína plynúť dňom odovzdania diela podľa čl. 2 bod 
2.3 tejto zmluvy. 

6.2 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 
20 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

6 .3 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť sedačiek podľa ust. § 429 a nasl. Obchodného 
zákonníka a zodpovedá za vady sedačiek podľa ust. § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

6.4 Prípadné reklamácie skrytých vád alebo vád zistených až pri používaní sedačiek je 
objednávateľ povínný uplatniť u zhotoviteľa písomne reklamačným listom, 
elektronickou poštou alebo faxom bezodkladne od ich zistenia najneskôr do konca 
záručnej doby. Reklamácia uplatnená faxom a elektronickou poštou (e-mail 
zodpovednej osoby za objednávateľa) musí byť následne doložená písomným 
originálom zaslaným nasledujúci pracovný deň po uplatnení si reklamácie faxom alebo 
elektronickou poštou na adresu sídla Zhotoviteľa alebo na inú písomne oznámenú . 
adresu, v ktorej objednávateľ uvedie číslo faktúry resp. dodacieho listu a dôvod 
reklamácie. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že reklamáciu posúdia spoločne zástupcovia zmluvných 
strán. Zhotoviteľ najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie (faxom, elektronicky) 
vydá stanovisko o spôsobe vybavenia reklamácie. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa zhotoviteľ v stanovenej lehote nevyjadrí bude 
objednávateľ považovať reklamáciu za uznanú. 

6. 7 V prípade uznanej reklamácie sa zhotoviteľ zaväzuje vadné plnenie vysporiadať na 
vlastné náklady do 3 (troch) pracovných dní od uznania reklamácie. 

Čl. 7 Sankcie 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu podľa čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy 
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela za každý deň omeškania. 

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy 
je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa tohto článku 
bod 7.1 zmluvy. Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za 
primerané a dostatočne určité. Výšku zmluvnej pokuty sa zaväzuje zhotoviteľ znížiť z 



fakturovanej ceny za predmet zmluvy podľa Článku 5 bod 5.4. 

7.4 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením 
svojej povinnosti zo zmluvy a je povinná ju nahradíť, okrem pripadov, kedy preukáže, 
že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri 
uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadíť ustanoveniami § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl. 8 
Komunikácia medzi zmluvnými stranami 

8. l Akákoľvek korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť realizovaná v písomnej 
forme, za ktorú sa pre účely zmluvy považuje aj e-mail, a doručená alebo zaslaná 
príslušnej zmluvnej strane osobne, kuriérskou službou, alebo e-mailom. Zmluvné 
strany si stanovili pre komunikáciu nasledovné kontaktné osoby. 

(a) Kontaktná osoba objednávateľa: 
kontaktná osoba: Ing. Alfonz Kobielsky 
telefón: 057 j 48 815 10, 057/ 44 639 50, 
e-mail: riaditel@kulturavranov.sk 

(b) Kontaktná osobaPredávajúceho 
kontaktná osoba: Ing. Petr Vrága 

telefón: 00420602723190 
e-mail: hoko-vh@wo.cz 

8.2 Zmeny identifikačných údajov sú si zmluvné strany povinné oznámiť do 5 
kalendárnych dní od realizácie týchto zmien. 

Čl. 9 Záverečné ustanovenia 

9 .1 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR 
v zmysle ust. 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

9.2 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

9 .3 Zmluvu možno meniť jedine formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných 
Zmluvnými stranami. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe zmluvy alebo v 
súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu zmluvy, bude 
rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike. 

9.5 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej 
zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná zmluvná 
strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, 
nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. "vyššej moci". 
Povinná zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej 
povinnosti druhej zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k 
odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa 
povinná zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej 
zmluvnej povinnosti. 

9.6 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným alebo 
nevykonateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z 
ustanovení zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť 
dodatok k zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy 
iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje 
tak, aby bola vôľa zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach zmluvy 
zachovaná. 

9. 7 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k tejto 
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

9 .8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 
nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 



Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

9 .9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu, a z ktorých objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

Prílohy: 
Príloha č. l - Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2- Plán rozmiestnenia kinosedadiel 
Príloha č. 3- Cena za vykonanie diela- rozpočet 

Vo Vranove=~ :Q'ad Topľou. dňa .9J:.?Z. to li-

Ing. Alfonz Kobielsky 
riaditeľ MsDK 

HOKO-VH s.r.o. 
f)87 61 VLČNOV 666 

I ČO: 269 18 862 
D I Č : CZ269 1 8862 QD 

Ve Vlčnové. dňa 21.01.2017 

-ťn"; ... JCífadi;lav Hruboš 
konateľ spoločnosti 



l 
E-mail: hoko-vh@wo.cz http: www.hoko-vh.cz 

Vec: POPIS KRESEL PRO KINO MLADOSŤ VRANOV NAD TOPĽOU 

Popis sedadel se sklopným sedákem - typ C503U: 
-rozteč kresla 620mm (1240mm pro dvojice) 
-výška kresla cca 950 mm 
- hlo ub ka kresla cca 51 Omm (kreslo včetne držáku lahví) 
- kovová noha s otočí sedáku a držáky operadla 
- otoče sedákujsou na čepu nohy v uzavrené kovové misce, otoč je na pouzdre 

z PVC, krajní polohy utlumeny pryžovými dorazy, sklápení zkrutnou pružinou 
- krajové uchycení sedáku a sklopného mechanismu (ne centrální) 
- operák - čalounená padeska + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany, 
horní hrana lakované desky kryta čalounením, tloušťka čalounení min.50mm, 
operadlo prohnuto ve tvaru písmene "S" 

- sedák- celočalounený, deska sedáku celobuková prekližka, tloušťka 
čalounení min. l OOmm 

- područka- frézovaná, bukový masív, šírka 90mm 
- šatóze (boční krytí noh)- krajové v každé rade 
- potahová látka - Novel č.239, 100.000 cyklu Md, gramáž 240g/m2 

-výplň- rakouský Durén od fy Greiner, sedák KF 4550, operák KF 2530 
- čísla sedáku - bukový držák + hliníkové číslo, čísla arabská 
- čísla rady - bukový držák + fosforeskuj íd číslo , čísla fímská 
-kovový držák nápoju vpredu pred područkou, trubka d=80mm 
- barva kovu: černý mat 

Popis sedadel s pevným sedákem - typ C766: 
- osová rozteč 600mm (1200mm pro dvojice) 
- výška kresla cca 970mm 
- hloubka kresla 700mm 

- kovová centrální noha, k ní uchycen sedák, operák a područky 
- operák celočalounený (možnost nastavení sklonu) 
- sedák celočalounený 
- područka celočalounená s plastovým držákem nápoju (0.51, 0.751, ll) 
- číslování sedadel na držáku nápoju , čísla arabská 
- číslování rad na područce (fosforeskuj íd fólie krytá ocelovým číslem), čísla 

ríms ká 
- drevené nosné části buková prekližka 

potahová látka- Novel č.239, 100.000 cyklu Md, gramáž 240g/m2 

- výplň- rakouská studená pena KF 4550 pro sedák, RFM 2920 pro operák 
- barva kovu: černý mat 

Ncn á sedadla s lňu.·í 

;l .l lS ! íU\I 'r--~; Hl! \ ) 

C766 

• použitý materiál sedaček splňuje požáme bezpečnostní normu v rozmezí trídy Al-D 
• drevené lakované díly splňují normu ČSN EN 13501-1+A1:2010 klasifikace reakce na oheň: 0-sl,dO 
• požámí odolnost- kombinace látky a výplne vyhovuje norme STN EN 1021-2 zkouška plamenem 
• sklápecí mechanismus kresla musí vyhovovat požadavku stanoveném normou 

STN EN 1176-1 :2009- pohyblivé části a kreslo nevytvárí riziko úrazu pri sklápení sedáku 

l 
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KRE SLO SE SKLOPNÝM SEDÁKEM TYP C50 3U - ČALOUNÉNí OPÉRÁKU 
2 - LAKOVAN~ DRŽÁK + ČíSLO SEDÁKU 
3 - LAKOV ANÁ DESKA OPÉRÁKU KOMBINACE L6 TKY A VÝPLNE VYHOVUJE NORME CSN EN 1021-2 ZKOUŠKA PLAMENEM 

LAKOVAN6 PREKLIŽKA SPLŇUJE KLASIF IKACI D- s 1, dO OL E ČSN EN 13501- 1+Al,2010 REAKCE NA OHEŇ 

SKLOPNÝ MECHANISMUS SED6KU V BEZPEČNÉ UZAVRENÉ MISCE - CHR6NENO PRUMYSLOVÝM VZOREM 

SKL OPN Ý MECHANISMUS VYHOHUJE ČSN EN 11 76- 1,2009 - POHYBLIVÉ Č6STI A KŔESLO NEVYTVÁŔí RIZIKO PŔI SKL.6PENí SED6KU 

KOVOVÉ Díl Y L AKOVÁNY PRÁŠKOVOU VYPALOVACí BARVOU <KOMAXID ODSTíN ČERNÝ MAT 

DET .Dl -S EDÁK 

PDTAHOVÁ L ÁTKA 

NDVEL č .239 

STUDENÁ PENA TYP KF4550 

CELOBUKDVÁ PŔEKLI ŽKA 
TL. 15MM 

PDTAHOVÁ L ÁTKA 

NOVEL č.239 

~ 510 

DET.D2 - 0PERÁk 

PO T AHOV Á LÁTKA 

NOVEL č239 

STUDENÁ PENA TYP KF 2550 

TL . 50MM + KUNY TL 25MM 

620 

4 - CELOČALDUNÉN Ý SEDÁK 
5 - LAKOVANÁ PODRUČKA Š=90MM 
6 - KOVOV~ DRŽÁK LAH Ví D=80MM 
7 - LAKOVA NÝ DRŽÁK + ČíSLO RA DY 
8 - SKLOPN~ MECHANI SMUS SEDÁKU 
9 - CELOČALONÉNÁ ŠATóZA 

10 - KOVOVÁ KIN ONOHA 

620 
OSOVÁ ROZTEČ KRESEL 

L AKOVANÁ PŔEKLIŽKA r CELTQ~U~M~ Ó 

l CELDBUKOVÁ PŔEKL! ŽKA 
TL. 6MM 



"' KRESLO S PEVNÝM SEDÁKEM TYP C766 
KOMB IN ACE L_ Á TKY A V Ý PLNE VY HOVUJE NDR ME ČSN EN l 02 1 -2 ZKOUŠ KA PLA MENEM 

KOVOV É Díl_Y LAKOVÁNY PR ÄŠK OVOU VYPA l_OVACí BARV[J LJ CKOMAX!O OD ST íN Č ERNÝ MA T 

l - CEL DČAL OUNEN Ý OPERÄK 

2 - C ELOČAL OUNE N Ý SEOÁK 

3 - CELOČALOUN E N 6 POORUČKA 

4 - KOVOV Ä CEN TRÄL Ní NOHA 

5 - PLASTOVÝ DRŽ ÄK NÁPOJU 

6 - HL!NiKOVÉ ČíSLO SE OÄK U 

7 KOV OVÉ FOSFORE SKUJ íCí ČíSLO RADY 



• 

MDK VRANOV NAD TDPLDU 

USPORÁD 'N A ; Í SE DAČE K 

TYP C503U 169 x JED -4 NODUCHt 
x DVOJICE 

18 x JEDNOD 

2 

UCHt 

x DVOJICE 

TVP C760 

CELKEM 199 MiST 



Cena za vykonanie diela - podrobný rozpočet 

I 

Cena kfesla se sklopným sedákem typ C503U 
Doprava plus montáž : 

Celkem: 

II 

Cena kfesla s pevným sedákem typ C766 : 
Doprava plus montáž : 

Celkem: 

Dodávka celkem model C503 U plus C766 : 
Cena za kus: 

Cena celkem : 

Cena je bez DPH 

147,-
13,50 

Príloha č. 3 k Zmluve 
o dielo 

EUR/kus 
EUR/kus 

160,50 EUR/kus 

147,-
13,50 

EUR/kus 
EUR/kus 

160,50 EUR/kus 

199 ks 
160,50 EUR 

31.939,50 EUR 



Príloha SP č. 3 

Návrh na plnenie kritéria 

Predmet zákazky: Dodávka kinosedadiel vrátane ich montáže 

Návrh na plnenie kritérií bude podkladom pre hodnotenie ponúk. 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Uchádzač: HOKO-VH s.r.o., 687 61 Vlčnov 666, Česká republika 

Cena bez DPH DPH20% 

31.939,50 EUR 6.387,90 EUR 

Ve Vlčnove, dňa 21.01.2017 

Cena s DPH 

38.327,40 EUR 

HOKO-VH s.r.o. 
687 61 VLČNOV 666 

IČO : 269 18 862 
DIČ : CZ26918862 @ 

"/ ·············7r::r·· ·· ··················· ··· ·· ·· · 
podpis 

Ing. Vladislav Hruboš- jednatel 




