SMLoUVA o DíLo
uzavřená dle § 25a6 a následujících
zákona č. a9/ 2oL2 sb., občanský zákoník

smluvní strany
Město Dobřichovice,
se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Zastoupeno starostou: Ing. Petrem Hamplem
IČo : oo241181,
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., čísloúčtu:388029319/0800
na straně jedné jako objednatel II (dále jen ,,objednatel")
a

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřic€, s.r.o,
se sídlem Nerudova 2275, 4tz 01 Litoměřice
Zastoupeno jednateli: Ing. Davidem NoVákem
Josefem vaňouskem
Ing. Tomášem Novákem
(jednají samostatně)
"
lci 44564287
DlČ: CZ44564287
bank. spojení: Komerčníbanka a,s., pobočka Litoměřice,
č,ú.:497945477/o1Q0
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírajídnešníhodne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO

'

t,
Předmět smlouw

1. Realizace díla,,[4ost pro pěšípřes Berounku V Dobřichovicích kompletní rekonstrukce izolace" dle projektové dokumentace, kterou
Vypracoval Ing. N4iroslav Hubka (tel,777 347 500,
e-mail:
mira,hUbka@Volny.cZ).

2. SoučástídodáVky Zhotovitele je téžzřízení, údržbaa likvidace zařízení
staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále
veškerépráce, dodáVky a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými

technickými normami, Předmětem díla je rovněž předání dokumentace
skutečnéhoprovedení stavby a geodetického zaměření zhotovené stavby
Ve čtyřech provedeních. Zaměření skutečnéhoprovedení stavby bude
předáno také V elektronické podobě v grafickém formátu GIS.
že k datu uzavření této smlouvy:
3. Zhotovitel prohlašuje,
-podmínky
a akceptuje všechny podmínky zadání
splnil zadávací
veřejné zakázky a zadávací dokumentace
provéřil místnípodmínky V místě realizace stavby i staveniště a na
Základě tohoto seznámení ubezpečuje objednatele, že je schopen

.

činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu

V

dohodnuté dodací lhůiě

akceptuje požadavek, že přizpŮsobí veškeréčinnosti daným

podmínŘám a bude provádět práce tak, aby omezení V místě stavby
pro obyvatele a okolí stavby byta minimalizována.
Všechny místní,technické a dodací podmínky díla zahrnul do
kalkulace ceny,

4. Předmětem smlouvy je ZáVazek zhotovitele provést dílo definované V čl.
1.1. řádně, včas a ve vzorné kvalitě, Požadovanézměny díla a jeho
součástíprovede zhotovitel na základě podepsaného dodatku k této
smlouVě.

5. objednatel se Zavazuje řádně dokončený předmět plnění podle této
smtouvy převzít a za jeno zhotovení zhotovitell Zaptatit cenu Ve VýŠi
dohodnuté V této smlouvě podle platebních podmínek tam uvedených.

6. smluVní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími

podklady:
'Projektovou

dokumentací, kterou Vypracoval: In9. Miroslav Hubka (tel,
777 347 5oo, e-mail: mira.hubka@Volny.cz),
7, Zhotovitel prověřil ZadáVací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém
rozpočtu stavby, který ocenil, jsou specifikovány všechny práce a dodáVky
nutné k řádnému a úplnémuprovedení díla, jehož Zhotovení je
předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo bude dodáno komplexně,
V termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a V technických
parametrech, Vlastnostech a standardech dle zadáVací dokumentace,
projektové dokumentace a podmínek dotčených osob a bude zahrnovat i
všeihny související stavební nebo jiné práce, včetně provedení nutných
záborŮ, zařízeni staveniště, geodetických prací, dopravních a jiných
opatření, přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu
a'užívánivčetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které
upravuje tato smlouVa.

2,

1.

Lhůty a místo plnění

Termín zahájení: 27.8.2077

2, Termín ukončeníVýstavby: 1.9.2017

Sjednané lhŮty provedení díla lze změnit jen oboustranně
podepsaným dodatkem k této smlouvě, Pokud zhotovitel nemohl
provádět plnění smlouvy v dŮsledku pŮsobení Vyššímoci, pak se o
tuto dobu, kdy se Vyskytly překážky k provádění díla, prodlouží
termín dokončenístaVby,

4. |4ísto plnění: 252 29 Dobřichovice.
3.

cena za zhotovení díla a financování stavby
1. cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je
stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvýš
přípustná, vYchází z položkovéhorozpočtu stavby, který zhotovitel
ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. Zahrnuje

veškerénáklady zhotovitele souvisejícís provedením díIa podle této
smlouvy, zejména náklady na materiály, dodáVky, pracovní síIy,
BoZP, stroje, dopravu, zařízení a vyklizení staveniště, dočasné
zábory, opatření na sníženídopadŮ stavby, pojištění, řízení a
administraci, režii Zhotovitele. a Veškerédalšínáklady zhotovitele
vynaiožené V souvislosti s realizací díla a téžna odstranění následkŮ
provádění díla zhotovitelem V okolí stavby.

2, cena za provedení díla dle článku 1. Ve smyslu bodu 1,2 činí:
cena celkem bez DPH:

DPH:

cena celkem Včetně DPH:

I

087 574,zo Kč
228 390,58 Kč
1 315 964,78 Kč

3. objednatel nebude poskytovat zálohy.

4. Fakturace budou prováděny měsíčnědo výše 90o/o z provedených
pracÍ. zbÝvajících 70o/o prací mŮže oyt fakturováno aŽ po dokonČení
dí|a a odstranění případných vad a nedodělkŮ,

z celkové ceny díla je zádržným, které sloužík Zajištění
včasnéhosplnění povinností zhotovitele podle této
smlouvy. objednatel je opráVněn uspokojovat ze zádržného všechny
své nároky Ve Vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy, na něž jim
vznikne podle této smlouvy nárok; o každémtakovémto uspokojení
musí příslušnýobjednatel zhotoviteli zaslat písemnéoznámení.

5. Částka 1o

řádného

o/o

a

.\
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10.

Všechny změny Droti
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4.

Dalšípráva a povinnosti smluvních
stran

\

1. objednatel předá písemně zhotoviteli staveniště V takovém stavu,
aby zhotovitel mohl zahájit práce dle této smlouvy a projektové
dokumentace a V nich plynule pokračovat.

I

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a zavazuje se
Zhotovit a dodat dílo řádně a včas V dohodnuté kvalitě podle této
smlouVy.

3. Zhotovitel postupuje podle pokynŮ objednatele, odpovídá Za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště a
dodržování předpisŮ o ochraně přírody a krajiny.

je povinen před zahájením realizace díla vytýčit veškeré
inženýrskésítě a V jejich blízkosti pracovat pouze v souladu
s vyjádřením spráVcŮ jednotllVých inženýrských sítí.objednatel

4, Zhotovitel

prohlašuje, že V mostovce nevedou žádnéinženýrskésítě. V madle
zábradIí vede elektrický kabel osvětlení mostu. UzaVírku láVky
provede zhotovitel na základě povolení objednatele.
5.

při provádění díla dodržovat platné
bezpečnostní,hygienické a protipožární a jiné obecně závazné

zhotovitel

se

zavazuje

předpisy, platné Českétechnické normy, zajistí okamžitý úklid
komunikací, které znečistísvou činností.Projednání dopravního
řešenípřípadného omezení provozu je Zhotovitel povinen Zajistit
před zahájením prací s příslušným orgánem Policie ČR a silničním
správním úřadem.
6.

Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým

7,

Zjistili objednatel, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se

dozorem a autorským dozorem k tomu způsobilým, Technický dozor
kontroluje provádění stavby V souladu s normami, potvrzuje rozsah
provedených prací, změn a výsledkŮ zkoušek záplsy Ve stavebním
deníku, řešíkolize Ve Výstavbě a organizaci stavby dotýkajícíchse
objednatele, jakož i V ostatních případech, kde je touto smlouvou
zmíněn zástupce objednatele na stavbě. Autorský dozor vykonává
autor projektu a kontroluje soulad provádění stavby s projektovou
dokumentací (dále jen PD) a Vysvětluje a upřesňuje informace
uvedené V PD,
svými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil Vady Vzniklé Vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodstraní-li Zhotovltel
VytčenéVady ani V dodatečně stanovené lhŮtě, jde o podstatné
porušenísmlouvy a objednatel je opráVněn od smlouvy odstoupit.
Dílo či části díla, které Vykazují nesoulad se zadáVací dokumentací či
s pokyny objednatele a změny díla, které Zhotovitel provedl bez
písemného souhlasu objednatele, nemohou být předmětem úhrady
podle této smlouvy. Plnění Zhotovitele, které Vykazuje nedostatky,

I

í:

je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez Vlivu na cenu
a termín.
8. Zhotovitel doložídoklad o pojištění odpovědnosti na škody
ZpŮsobené jeho činnostítřetím osobám a zaNazuie se, že po celou
dobu plnění této smlouvy bude toto pojištěníudržovat v platnosti.
5.

Jakost, převzeti a záruka provedeného díla
1. Zhotovitel odpovídá za to| že práce a dodávky podle této smlouvy
budou odpovídat parametrŮm objednatelem odsouhlaseného
projektu, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle

a V souladu s hygienickými,
protipoŽárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. Pokud však
projekt objednatele nebo jeho příkazy k provádění díla těmto
normám a předpisŮm odporují a objednate1 přes upozornění
Zhotovitele na projektu nebo příkazu trvají, odpadá odpovědnost i
Záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčenéčásti díla.
Českých technických norem

2. Zhotovitel se Za_Vazuje plně respektovat požadavky
dotčených orgán ů státnísprávy.

a

stanoviska

3. Zhotovitel se zavazuje, že Všichni jeho pracovníci vyvinou potřebné
úsilíke zdárnému dokončenídíla včetně nutné koordinace
s objednateli.

4. Zhotovitel po skončenístavebních prací uvede do pŮvodního stavu
pozemky, komunikace mimo staveniště, které využívalpro plnění
díla.

5. odevzdání a převzetí dokončenéhodíla organizuje objednatel nebo
jeho zástupce na základě písemného oznámení zhotovitele.
Přejímajícířízení svolá neprodleně po obdrženíoznámení o ukončení
díla, nejpozději Však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy
provedeno. o předání a převzetí díla se pořizuje zápis, Ve kterém
musí být dílo stručně popsáno, uvedeny případné odchylky jeho

piovedení oproti projektu nebo Zadání objednatele, VytČeny
případnéViditelné Vady díla. k nimž se sjednává lhŮta jejich
odstranění, Při předání hotového díla zhotovitel předá objednateli

dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby, atesty
materiálech protokoly o provedených zkouškách
stavebního deníku,

o

a

použitých
originá ly

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných Vad
Zjištěných v záručnídobě V termínu do 1o-ti dnŮ od nahlášení
záVady Zhotoviteli a dohodnout s objednatelem termín dokončení
opravy. Pokud se jedná o havárii, zahájí Zhotovitel odstraňování Vad

I

nejpozději do 8 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli. V případě, že
odŠtraněňíhavarijního stavu zhotovitel nezahájí Ve stanovené lhŮtě,
pak je opráVněn objednatel Zajistit opravu sám a všechny náklady
na tuto opravu je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu a jakost jím
provedených stavebních prací po dobu 60 měsícŮ ode dne převzetí
díla nebo jeho části zápisem objednateli.
6.
smluvní pokuty a náhrady škod
1. Pokud zhotovitel bezdŮvodně neprovede dílo či jeho samostatně
přejímanou část V dohodnuté lhŮtě dle čl. 2, je objednatel oprávněn
mu účtovatpokutu Ve výši 1000,- Kč za každÝ Započatý den
prodlení s ukončenímprací,
2,

Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním Vad Vytčených
objednateli zhotoviteii v záplse o předání a převzetí díla nebránící
provozu| je objednatel oprávněn účtovatdenně 1000,- Kč za jednu
Vadu a den až do jejího odstranění.

3.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním záručních vad
Vytčených objednateli Zhotoviteli, je objednate] oprávněn účtovat
denně 1000,- Kč za jednu Vadu a den až do jejího odstranění.

4,

Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bezdŮvodně platbu Ve lhŮtě
uvedené v bodě 3.8 smlouvy, je Zhotovitel opráVněn účtovat
objednateli pokutu Ve výši 0,05o/o z účtovanéčástky za každý den
prodlení se zaplacením.

5, Právo na náhradu škody má každá smluvní strana VŮči druhé
v souladu s obecně závaznÝmi právními předpisy,
7.

ostatní ujednání

1. SmlŮvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítíbýt při uzavření
této smloUVy slabšísmluvní stranou.
2.

Zhotovitel není bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele
oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a své povinnosti
vyplývajícíz této smlouvy nebo tuto smlouvu či její část na třetí
osobu. Tím není dotčeno jeho práVo zajistit provedení prací nebo
jich části prostřednictvím subdodaVatele,

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastnické práVo k dílu

a Věcem, Ze ktených je dílo zhotovováno, přechází ze Zhotovitele

na

L
il

objednatele postupně v prŮběhu realizace díla v rozsahu uhrazených
prací a dodáVek objednatelem. V případě, že objednatel dodá
Zhotoviteli Věci určenépro provedení díla, zŮstává Vlasiníkem těchto
Věcí objednatel a Zhotovitel nese nebezpečíškody na těchto Věcech
až do předání díla zhotoviteli.
4.

5,

\
\

Jiné započtenína pohledáVky vzniklé z této smlouvy, než touto
5mloUVou výslovně dovolené, se nepřipouští,

Účastníci této smlouvy budou Vždy usilovat o smírnéurovnání
případných sporŮ vzniklých Ze smlouVy, Případnéspory vzniklé
Z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnýmiorgány Českérepubliky. Účastníci této smlouvy
sjednáVají Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 sb.,
občanskéhosoudního řádu, ve znění pozdějších'předpisŮ, pro Spory
VyplýVající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní
příslušnost obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského
soudu v praze.
8.

závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplÝvajícíse řídíprávním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanovením1 zák, č.89/2OI2 Sb,,
občanský zákoník. Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí

příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku dopadajícími na

tento Smluvní typ.

2. Tato smlouva nabýVá platnosti podpisem obou smluvních stran,
3. Tato smlouva mŮze oyt doplňována či měněna pouze písemnými
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. za
písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

4. Tato smlouva se Vyhotovuje Ve třech exemplářích, Z nichž dva
obdržíobjednatel a jeden Zhotovitel,
5. Tato smlouva obsahUje úplnéUjednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly Ve smlouvě ujednat, a
které považujíZa dŮležité pro záVaznost této smlouvy. Žáaný prolev
stran uČiněný při jednání o této smlouvě ani projev uČiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být Vykládán V rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádnéze
stran.

Přílohy:

\

1, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelŮ

2. Položkový rozpočet stavby
maximální lhŮty
;. il;.r;;"'q;*i prací, kde uchazeč jednoznačně.Vyjádři
povede ke smluvni
jednotlivých etap Výstavby díla, jejichž překrocenl
Denalizaci

Í:';1f;; o pojištěni zhotovitele
v Dobřichovicích

na škody způsobené třetím osobám,
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavaielů

Vedeněho podle § 226 a násled, zákona č, 134/2016 sb,, o zadáVání Veřejných zakázek

l

Udaje o dodavateližapsané v seznamu k'17,07.2017

l.

ldentifikaění údaie o dodavateli

1,1.

obchodnífirma,/Název

1,2,

sídlo

N+N - Konstrukce a dopravní staVby Litoměřice. s r.o

Nerudova 2215
4,]201 Litorněřice
Česká repub ika

1.3. lčo
44564287

1.1,

statutáíní orgán

Jméno a při]rneni stalulárniho orgánu nebo jeho ólenú

Funkce Ve statutárn m orgánu

2působ jednáni

Každý jednalel zastupujé spoleČnost samoslatně,

2. základní způsobilost, jeiížsplněni dodavatel prokázal
Dodavate]prokázalMini§terstvu pro místnirozvoj, že splňUie podminkU podle]

.

.
.
.
.

§ 74 odst. 1

písň, a)

nebylV zemi svého síd]a V poslednich 5]elech píavomocně odsoLlzen pro trestný čin uvedený v
příloze č, 3 zákona nebo obdobný irestný óin podle práVního řádLl zeně sid]a dodavale e: k
zahlazeným odsouzením se nepřih iži (lenlo požadaVek splnily i Všechny íyzickéa právnické
osoby uvede|é V bod€ch 1.1. - 1,4 tohoto Výplstl),
§ 74 odsi, 1 pisrn b)
nsmá v Českéíepuollce neoo v zerrl s!éro sIo á r' e! oe-cl oan, Zacřycen \pláIr/ daňo\ý
nedoplatek,
§ 74 odsl 1 pism, c)
n€má V Českérepubllce nebo V zeml sveho sidla spl€lny
na Veře]né 2dravolni pojišléni.

nedoplatek na poi]stnéň nebo na penále

§ 74 odst, 1 pism d)
nemá v Óeské republlce nebo V zernl sveho sídla sp]atný .ledoplatek na pojislném nebo na pená|e
na sociální zabezpeěeni a přispěvku na státní poliiiku zaměslnanosli.
§ 74 odsl- 1 písm, e)
neníV likvidaci, nebylo proti němu Vydáno rozhodnutío úpadku, neby]a Vúói němu nařizena
nucená sp.áva podle ]iného práVniho přodpisu nebo néni V ottdobné situaci podle práVního řádu
země sídiá dodavalele,

L

3, Píofosnízpů§obilost,

jejížsplnění dodavatel prokázal

Dodavat.l prokázal, ž. §plňuJe podrnínk! podle:

3.1. § n

od3t.

l - proíé§ní.působilo§t

Výpis z obchodniho rejstřIku

3.2.

§ 77

Název dokladu

odsl, 2 pí9m. a} - oprávnění k podnikání
VystaviI

předměl podnikání
Pójekiová

č |nosl Ve

!ýstáVbé

Provédénistaveb ie] ch 2Ťě. a
Mě§tslď

úňad

obory

činnosti

DalUm
Vyslaveni

Datum

platnosii

02,03,2011

Q2 a3 2a.

,

Vz poznáika . za tábukou

Q2 a3 2D,1

Výkon 2eměméiókých č nnošn

02.a3

Výroba ob.hod a služby n6uvedené v
př]]óhách 1 až 3 živnóslenského

22 02.2012

zai1

Pozn, 1
silnlčni rnolorová doprava, nákladnívnitroslálni provozovaná Vozidly o největší povolené hmoinosti
do 3,5_1uny Včetně, - nák]adni nreziná.odní provozovaná Vozid]y o ne]Většj povol;né hmotnoslido 3,5
1uny včelně
Paz^, 2

Výroba textilií, l€xtilních Výlobku oděvů a oděVnich doplňkú
zplacoVání dřeva Výloba dřevěných, ko.kových, proulěných a §|aměných Výrobků
Vydavale|ske činnosll, po,yg.a'cka vy.ooé knil.ařské a kop1.o,ací p.a;e
Vyrcba p|aslových a pryžových výrobku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných ýyrobkú
Povlchové úplavy a svařováni koVL] a dalšíchmaleriálů
Výroba §lrojú a zařízeni
Nak ádánl s odpady (Vylma nebezpecnych)
Př,pra!.e a dotcrčovacI slaveb"lp.áce spec a|žovanés|avebni čirnosn
zprostředkováni obchodu a sl!žeb
veikoobchod a maloobchod
Údřba motoroqicl- vozlce| a _el cn prislJšensNl
sk|aoován, oa|enízbož , rranlpu ace s rák|ader a |ecnrlcké člrnosi v dopravé
Posklovánj software, poradensivi V obLasi] iníormačnich technologií zpra;ování dal. hostingové a
souvisejíci činnosti a Webové portály
Realln: č nrosl §p.aýa a .;cžbá nemovhosl
Proná]em a půjčováni Vě.ímovitýcn
Poradenská a konzuitační činnosl, zpracováni odbornýah studií a posudkú
P;ip.ava a vyp.acován, lech.'cÁýcl rávín J graficke a k.es ičskép.ác€
TestcÝanr, měřeni, analýzy a konlroly
Reklarnni činno§i, markeling. med]álni zasto!peni
NáVrhářská, designélská, aranžérskáčinnost a mode]in9
Foiografické služby
Plovozováni cesiovníagentury a prúVodcovská č'nnosi V ob|asticoslovního ruchu
[/irnoško]ni Výchova a VzděláVáni. pořádáni kužúškoleni, vóetně lektorské činnosti

r

spo,iovni činnosli
Plovozovánitělovýchovných a sportovnich zařizeni a organizováni
Poskvtovánl lechnických s]užeb

Vvíoóa, obchod a služby ]lnde nezaiaZené

Ěá.i'r,iÓ"# .]"z""

3.3,

i.'rá,,eo",s*

§ 77 odst, 2 písm, c)

,an,"o^,,rul rybfikařslv; Iesnlctvi J írysl,vo5t

- odborná způsobilost
VystaVi1

ob§ah dokladu

Název dokladu

a dopl,vn]
k proÝozo!áni díáŽn dopíáÝy- N+N - Ko,slrúkce

ul998/0973

č 27g94
ó

Lng David Nóýák
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06,]99B

óKAT
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li

e(AŤ

21a4 1995
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n9 David Novák. aulonžc!á.ý nžený. ý óbofu Ťosty

,allonzóvaiy ňže.ýíÝ

a

obotú doplavi]

Dóolav.e píc!ozuléneplaýLdeLnoUne!eiqnoú ná[adni
a le,ňn,ly'r
dráŽnl ooorav! 2a úaeler píepÉq!ěcl
,e^o"--

část A i"i",nleni"r.
"á",i"or.

-.,"",
vat

,- , óoro.o-

ná ore.e

a dranách
stavbv L]loméiice

-lostát.

é ,d'lbo

Datum
Vystaveni

2006

0] 08 20,3

,

legóná, čl1,

Datum
platnosti

3.

c,7

2ala

sí0

Drážfl

06,09.2000

uP12o0ol2a62

4.

Datum podání žádosti o zápi§ do seznamu

a

jiné rozhodné informace

právni mocidne.04,08,2004,
Rozhodnutl o zápisu dodavatélB do seznamu nabylo
prcvedena
dne U,,,U/,zU l /,
byla
Poslední akfualizace ápi6u v §eznamu

spíávnosi tohoto Výpisu se poivlzl]je
Česká lepublika - Minislerslvo plo ríislnírozvo]
Datum: 17.07.2017
Evidenčnj čislo: cP201 7006666
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