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l. l' red ind .sniloiivy

Předmětem si'-i.louvyje zhotovení a montáž nábytku do prostoru zubní ordinace v Bochově, Náměstí Míru 3
(dáJejen „dílo")
Podrobný rozpis nábytkii je součástí cenové nabídky.

II. Cci»íi a xpiisob plíx-cní

Cena bez DPI i 370248,-
DPH 2 i % 77752,-
Cd ková cena s DPH 448000,-

Objedn.ilel ^o podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši 50% z celkové částky tj. 224 000 Kč. Zbývající
část ceny díla f 224 000 Kč) zaplatí do 14 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví
zhotovilel pci řádném předáni zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo
zbývající části ceny díla. je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,05% za každý den prodlení.
III. Termín pi-ovrdciiť a předání

Dílo 1-iiide zli"!oveiio do 30.9.2021. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. Pokud budou v době předání na
díle viditelné -'ad v. k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese
zhotovi'el.

IV. Z;ii'ukí>, '"Isďřuiční vad

Zliotovite! poskydije objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Když objednatel v průběhu
záruční doby objeví i-i;i Jíle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto
vadácli pisennč zašle ziiotoviteli. zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní
náklíidv ods(i-;iiiil.

V. Mo/Dost <'«Isl(>upc"í od smlouvy

Účastníci si'i'i'ii'Livv si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.V případě, že od smlouvy
oclstouj)! obicíinalel, uliinclí vzniklé náklady. V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit
ohiccln.ii.eli ./';i]c>ťii.i z;i j-Tnvedeni díla. a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.
VI. l>r'>l)l;í,s<'"i ,s(r;iii

.Smloiiv;.] o cliir se vyliolovuje ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
Obé strany prnlilaši.iji. že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem
soiihiasi. Na d'ika/' toho připojují své podpisy.
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Kontaktní údaje
E-mail: vaclav.spejchal@gmail.com
Telefon: 603214389
Web: www.truhlarna-spejchal.cz
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Cenová nabídka
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Město Bochov

Náměstí Míru 1
364 71 Bochov
Česká republika
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Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet

2700912552/2010
IBAN: CZ68 2010 0000 0027 0091 2552
SWIFT: FIOBCZPP

Datum

vystaveni:
platnosti do:

01.04.2021
20.04.2021

Zhotovení a montáž nábytku do prostoru zubní ordinace v Bochově, Náměšti Míru 3
i;^'

Oznaíení dodívky

Ordinace č.1

Ordinace c.2

Ordinace č.3 (hygiena)

Denní místnost

ÍSĚ ^fWrt^waiBl.s

1,00

1,00

1,00

1,00

Cttuzamj., Ot]iH%

116859,50 21

94710,74 21

108264,46 21

50413,22 21

Bez DPH

116859,50

94710,74

108264,46

50413,22

DPH

24 540,50

19889,26

22 735,54

10586,78

Celkem

141 400,00

114600,00

131 000,00

61 000,00

Sazba DPH

Základní sazba

CELKEM

Zaklad Výše DPH Cetke*

370 247,92 77 752,08 448 000,00

370 247,92 77 752,08 448 000,00
Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 448 000.00 Kč

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Vytiskl(a): Václav Spejchal Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1
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Rozpis nábytku do prostoru zubní ordinace v Bochově, Náměstí Míru 3

Ordinace č.l

celková cena: 141400Kč

rozpis jednotlivých částí a ceny

úložný a pracovní prostor - dl. 225 cm, s dřezem a vod. Baterií: 40 000 Kč

úložný a pracovní prostor - dl. 199 cm: 36 000 Kč

úložný a pracovní prostor - dl. 260 cm, s umyvadlem a vod. Baterií: 32 000 Kč

• pracovní stůl se zásuvkami- dl. 160 cm: 21 400 Kč

• skříň na materiál - dl. 80 cm, v. 200 cm: 12 000 Kč

Ordinace č.2

celková cena: 114600Kč

rozpis jednotlivých částí a ceny

úložný a pracovní prostor - dl. 196 cm, s umyvadlem a vod. Baterií: 39 000 Kč

úložný a pracovní prostor - dl. 132 cm: 22 000 Kč

• úložný a pracovní prostor - dl. 212 cm, s dřezem a vod. Baterií: 35 000 Kč

pracovní stůl se zásuvkami- dl. 160 cm: 18 600 Kč

Ordinace č.3 (hygiena)

celková cena: 131 000 Kč

rozpis jednotlivých částí a ceny

• úložný a pracovní prostor - dl. 222 cm: 38 000 Kč

úložný a pracovní prostor - dl. 242 cm: 26 000 Kč

• úložný a pracovní prostor - dl. 210 cm, s dřezem a vod. Baterií: 39 000 Kč

pracovní stůl se zásuvkami- dl. 228 cm: 28 000 Kč

Denní místnost



celková cena: 61 000 Kč

rozpis jednotlivých částí a ceny

Kuchyňská linka dl. 237 cm, dřez s vod.baterií - 48 800 Kč
varná deska - 5 200 Kč

Vestavný odsavač par - 4 400 Kč

• Jídelní stůl 80/80 - 2 600 Kč

t

N

Zpracoval: Václav Spejchal

Dne: 1.4.2021 vBochově

Jednotlivé ceny jsou přibližné, včetně DPH 21%


