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RÁMCOVÁ DOHODA
na provádění revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v prostorech NKÚ

 uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Č. Rámcové dohody  Č. Rámcové dohody  

3 8 / 1 8 0 / 2 0 2 1

Zhotovitel:           Objednatel: 

KOGENERACE s.r.o. Česká republika – 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Koněvova 177/61, 713 00
Ostrava – Heřmanice Se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7

Zastoupena: Ing. Zdeněk Fikáček                  Zastoupena: Ing. Vladimír Sloup

Funkce: jednatel Funkce: ředitel odboru hospodářské správy

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Fikáček Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kužel

Funkce: jednatel Funkce: vedoucí oddělení technického

Tel:
E-mail:

Mobil: +420 731 501 161
E-mail: info@kogenerace-
epc.cz

Tel.:
E-mail:

602 688 252
jaroslav.kuzel@nku.cz

IČO: 294 43 806 IČO: 49370227

DIČ: CZ294 43 806 DIČ: není plátce DPH

Zapsaný v obch. 
rejstříku

U Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka
53652

Bankovní 
spojení:

KB Frýdek – Místek
107-2435130217/0100

Bankovní 
spojení: 30027001/0710

Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou dohodu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem této Rámcové dohody je zajištění provedení včasných, řádných, kvalitních a maximálně 
efektivních pravidelných revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v majetku 
objednatele v prostorech užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má objednatel 
příslušnost hospodařit, uvedených v příloze č. 1 SPECIFIKACE – NABÍDKOVÁ CENA (dále jen 
„Specifikace“), tj. tisk z nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněnou 
na elektronickém tržišti Tendermarket (dále jen „e-tržiště“), identifikační číslo 
T004/21V/00010171 pod názvem „RD - revize elektrospotřebičů, elektroinstalace 
a hromosvodů“.  

1.2 Na základě této Rámcové dohody bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních 
potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím e-tržiště jednotlivé smlouvy o dílo na provedení 
revizí postupem stanoveným touto Rámcovou dohodou.

1.3 Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých smlouvách o dílo se řídí touto 
Rámcovou dohodou, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 Specifikace.

mailto:jaroslav.kuzel@nku.cz
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2. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Předmětem této Rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti 
této Rámcové dohody uzavírány jednotlivé smlouvy o dílo na dílčí plnění, tj. jednotlivé 
provedení pravidelných revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a hromosvodů v majetku 
objednatele ve lhůtách stanovených příslušnými normami v prostorech užívaných 
objednatelem a v prostorech, ke kterým má příslušnost hospodařit objednatel.

2.2 Pravidelnou revizí elektrospotřebiče je míněna revize a kontrola elektrického spotřebiče dle 
ČSN 33 1600 ed.2, ve znění pozdějších předpisů. Revizí 1 ks elektrospotřebiče je míněna revize 
vč. případného odpojitelného přívodu nebo adaptéru. Předmětem revize elektrospotřebiče 
jsou především PC sestavy, tiskárny, skartovačky, stolní ventilátory, stolní lampy a další 
spotřebiče používané při administrativní činnosti, elektrické ruční nářadí, vysavače, nabíječky 
mobilních telefonů a fotoaparátů, zdroje notebooků, přímotopy, běžné domácí spotřebiče 
a odpojitelné a prodlužovací přívody a kabelové navijáky (dále jen „prodlužovací přívody“) atd. 
Četnost provádění revizí spotřebičů se řídí výše uvedenou normou ČSN.

2.3 V souladu s výše uvedenou ČSN je zhotovitel povinen výsledek revize pro každý spotřebič 
písemně zaznamenat do příslušného protokolu o revizi, který je dokladem o revizi spotřebiče, 
včetně číselného označení spotřebiče (jeho výrobní číslo, inventární číslo, evidenční číslo revize 
apod.), zatřídění spotřebiče do skupiny elektrických spotřebičů a uvedení lhůty pravidelných 
revizí dle ČSN. Tyto protokoly budou obsahovat mimo povinného obsahu dle ČSN i údaj 
o umístění spotřebiče, minimálně označení objektu (budovy, bytu, areálu) a 
v odůvodněných případech (u běžně nepřenosných spotřebičů) číslo místnosti pro 
jednoznačné určení místa, kde se spotřebič v době revize nachází a číslo útvaru, ve kterém se 
daný spotřebič užívá. Jednotlivé protokoly budou vzestupně číslovány, řazeny podle útvarů 
a založeny do rozebíratelné vazby podle jednotlivých objektů. Protokoly budou opatřeny 
datem provedení revize, podpisem a otiskem kulatého razítka revizního technika.

2.4 Součástí revize je označení spotřebičů dle bodu 6.10 uvedené ČSN. Zhotovitel může spotřebiče 
označit např. nalepovacími identifikačními štítky, prokazujícími provedení revize. Prodlužovací 
přívody, které nejsou označeny inventárním či výrobním štítkem, je nutné rovněž označit, např. 
nesnímatelnými a odolnými štítky s číslem protokolu o revizi, které zajistí jednoznačnou 
identifikaci.

2.5 Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci, jedná se především 
o kancelářské a bytové prostory. Revizní práce budou probíhat za běžného provozu těchto 
objektů, v běžnou denní pracovní dobu v pondělí až pátek (tj. mimo sobot, nedělí a svátků). 
Zadavatel k tomuto poskytne nezbytnou součinnost a umožní přístup a manipulaci se 
spotřebiči.

2.6 Pokud bude revidovaný elektrický spotřebič posouzen jako nevyhovující dle ČSN (vadný, 
poškozený, nebezpečný apod.), bude revizním technikem ihned po zjištění závady odpojen 
a uveden mimo provoz. Revizní technik bezodkladně na vadný spotřebič upozorní kontaktní 
osobu objednatele. Odstranění zjištěných závad a nedostatků není předmětem plnění.

2.7 Pravidelnou revizí elektroinstalace je míněna revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 
2000-6 ed 2. Četnost provádění revizí elektroinstalace se řídí výše uvedenými normami ČSN. 
Revizní práce budou probíhat v objektech uvedených ve Specifikaci. Jedná se především o byty 
a školicí středisko NKÚ. Označení, příp. popis objektů je uveden ve Specifikaci. 

2.8 Pravidelnou revizí hromosvodů je míněna revize hromosvodů dle ČSN 34 1390 a ČSN 33 1500. 
Četnost provádění revize hromosvodů se řídí výše uvedenými normami ČSN. Revizní práce 
budou probíhat v areálu školicího střediska uvedeného spolu s popisem ve Specifikaci. 
Objednatel upozorňuje, že u jednoho z objektů – 3 ks podzemních zásobníků na zkapalněný 
uhlovodíkový plyn se jedná o prostředí s nebezpečím výbuchu.
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2.9 Protokoly jako součást revize spotřebičů, revize elektroinstalace a hromosvodů budou 
zpracovány, tj. vyplněny na PC a čitelně vytištěny pro potřeby objednatele na standartní bílý 
kancelářský papír ve formátu A4 v jednom originále a podepsány revizním technikem 
s připojením otisku kulatého razítka. Takto zpracované protokoly je zhotovitel povinen založit 
do rozebíratelné vazby, včetně uvedení obsahu jednotlivých vazeb. Protokoly a jejich obsah 
budou podkladem pro fakturaci za revizní práce provedené na základě příslušné smlouvy o dílo. 
Současně budou protokoly předány objednateli v elektronické podobě.

3. POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO V REŽIMU E-TRŽIŠTĚ

3.1 Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem podle této 
Rámcové dohody v režimu daném nastavením systému e-tržiště. 

3.2 Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. jednotlivé revize 
elektrospotřebičů nebo elektroinstalace a dopravné formou objednávky, jež je návrhem na 
uzavření smlouvy o dílo. Objednávka musí obsahovat zejména:

 předmět díla podle položek ve Specifikaci,

 měrné jednotky vybraných položek (doprava do místa plnění uvedena zvlášť) ze 
Specifikace,

 jednotkové ceny vybraných položek (doprava do místa plnění uvedena zvlášť) ze 
Specifikace,

 výslednou cenu za předmět díla automaticky vygenerovanou systémem e-tržiště.

3.3 Předpokládaný počet elektrospotřebičů uvedený ve Specifikaci je nezávazný a pouze orientační 
pro účely definování modelové situace k získání porovnatelných nabídek pro hodnocení 
nabídek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být oproti předpokladu mírně odlišná.

3.4 Zhotovitel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření smlouvy o dílo, písemně potvrdit 
a nejpozději do tří pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Zhotovitel 
objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splnění písemného potvrzení 
objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto 
případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím 
e tržiště doručena objednateli ve stanovené lhůtě. Písemným potvrzením objednávky 
zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo.

3.5 Objednatel dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle smlouvy o dílo.

3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu pravidelnou revizi.

4. LHŮTY A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel bude provádět dílčí plnění, tj. konkrétní pravidelné revize dle jednotlivých smluv o 
dílo v dodací lhůtě  dvou měsíců od uzavření smlouvy o dílo (konec lhůty připadá na den, který 
se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá, tzn. dnem 
uzavření konkrétní smlouvy o dílo; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státní 
svátek či svátek státem uznaný, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující) 
v místě plnění uvedeném ve Specifikaci.  

4.2 Zhotovitel oznámí kontaktní osobě objednatele e-mailem nebo telefonicky nejméně pět 
pracovních dní předem předpokládané datum a čas provedení pravidelných revizí. Kontaktní 
osoba objednatele potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody.
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4.3 Protokol o provedení pravidelné revize dle smlouvy o dílo převezme kontaktní osoba 
objednatele a převzetí potvrdí podpisem jednoho výtisku protokolu o revizi určeného pro 
revizního technika.

5. CENA DÍLA

5.1 Jednotkové ceny za položky spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny ve Specifikaci. 
Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které zahrnují 
veškeré náklady související s provedením pravidelných revizí vyjma nákladů na dopravu, které 
jsou uvedeny paušálně pro každé místo plnění zvlášť a mohou být fakturovány pouze jednou 
v rámci každé smlouvy o dílo, pokud se předmět díla provádí v daném místě plnění.

5.2 Smluvní cenu za provedení díla podle smlouvy o dílo objednatel uhradí na základě faktury 
vystavené zhotovitelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové dohody (číslo smlouvy objednatele 
vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní smlouvy o dílo vygenerované systémem e-tržiště.  
Podmínkou úhrady faktury je předání příslušného Protokolu o revizi objednateli v elektronické 
podobě

5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění či novému vystavení. V takovém 
případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle této Rámcové dohody objednateli.

5.4 Splatnost smluvní ceny za provedení pravidelné revize podle smlouvy o dílo je stanovena na 15 
kalendářních dní od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na 
faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 
dnů.

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.6 Změna jednotkových cen uvedených ve Specifikaci je možná pouze na základě změny právních 
předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

5.7 Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této 
Rámcové dohody.

6. SANKCE

6.1 Pro případ prodlení s provedením díla v dodací lhůtě podle čl. 4 odst. 4.1 této Rámcové dohody 
smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % z celkové smluvní ceny bez DPH podle příslušné smlouvy 
o dílo za každý i započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

7.1 Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nezpůsobil škodu v prostorech a na budovách 
užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke kterým má objednatel příslušnost 
hospodařit, a na majetku užívaném objednatelem, na majetku objednatele, na majetku 
zaměstnanců objednatele a jiných osob.
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7.2 Zhotovitel odpovídá v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, zaměstnancům 
objednatele nebo jiným osobám, jakož i za škodu, kterou způsobil v prostorech a na budovách 
užívaných objednatelem a v prostorech a na budovách, ke kterým má objednatel příslušnost 
hospodařit, porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto 
případy pojištěn. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením poškozeného 
majetku či nemovitosti do předešlého stavu.  

7.4 Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto 
náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

8. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

8.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců od účinnosti této Rámcové 
dohody.

9. ZRUŠENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

9.1 Po dobu účinnosti této Rámcové dohody lze Rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové dohody.

9.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové dohody v těchto případech:

 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti, kterým je provádění díla v rozporu s příkazy objednatele (zákonná 
povinnost upozornit objednatele na nevhodnost příkazu objednatele tímto není dotčena) 
a dále pokud zhotovitel neprovádí dílo řádně ani po předchozím písemném upozornění 
objednatele.

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení smluvní 
povinnosti, kterým je prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny za dílo překračující 14 
kalendářních dnů po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté objednateli 
zhotovitelem v písemném upozornění (urgenci) doručeném objednateli.

9.3 Odstoupením od Rámcové dohody smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od Rámcové dohody druhé smluvní straně.

9.4 Odstoupením od Rámcové dohody nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné 
peněžité nároky.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Tato Rámcová dohoda se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem.

10.2 Veškeré případné spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout dohody smírnou cestou.

10.3 V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. 

10.4 Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové dohody a veškerých 
potvrzených objednávek, tj. smluv o dílo na internetových stránkách objednatele a na profilu 
zadavatele s neomezeným dálkovým přístupem.
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11.2 Změna kontaktních osob uvedených v záhlaví této Rámcové dohody ani změna adresy 
(města/místa plnění) uvedených ve Specifikaci nevyžaduje formu dodatku této Rámcové 
dohody.

11.3 Na vyžádání zhotovitel předloží objednateli platné oprávnění k činnosti revize vyhrazených 
elektrických zařízení/osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

11.4 Tato Rámcová dohoda může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 
této Rámcové dohody podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.5 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a 
integrita elektronického vyhotovení této Rámcové dohody, jakož i totožnost jednajících osob, 
jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní 
stranu tuto Rámcovou dohodu uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál Rámcové 
dohody v elektronické podobě.

11.6 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Příloha č. 1:

Specifikace (tisk z e-tržiště)

V Praze dne (viz elektronický podpis)                       V Ostravě dne (viz elektronický podpis) 

      ……………………………………………           …………………………………………

                 za objednatele:        za zhotovitele:

              Ing. Vladimír Sloup                  Ing. Zdeněk Fikáček   
 ředitel odboru hospodářské správy                                                           jednatel
       ČR – Nejvyšší kontrolní úřad                                 KOGENERACE s.r.o.



Modelová situace pro vyhodnocení cenových nabídek (početní stav elektrospotřebičů dle majetkové evidence)

mltu/mlttA plněni

revize elektrospotřebičů a prodlužovacích přívodů revize elektroinstalace revize hromosvodů
doprava mtito/mlito 

plntnl trna crlbrm
Kí bea DPH

bciOPH/lks
cena celkem
« ber OPM revize pepb cena Kt be i DPI1/ 

arcil$$/lbyt ber DPH popi* Cena Kí ber DPH/
ŠS (5 objektů)

Cena cetkám Kí
bez DPH

datum po slední 
revíre

■ Kotlářská 931/53. PSČ 602 00
115 4 255,00 Kč 08/2021 470,00 Kč 4 725.00 Kč

2
České Budějovice
L.B. Schneidera 2306/34, PSČ 37001 115 4 255.00 Kí 08/2021 470,00 Kč 4 725,00 Kč

1
Hradec Králové
Habrmanova 19/1, PSČ 50002 130 4 810.00 Kč 08/2021 470,00 Kč 5 280,00 Kč

4
Jihlava
1 blitého 1914/15, PSČ 586 01 95 3 515,00 Kč 08/2021 470,00 Kč 3 985,00 Kč

s
Liberec
třída 1. májo 97/25, PSČ 460 07 95 3 515,00 Kč 08/2021 470,00 Kč 3985,00 Kč

6
Olomouc
Tovární 1059/41. PSČ 77211 120 4 440.00 Kč 08/2021 470,00 Kč 4 910,00 Kč

7 čí. legií 1719/5, PSČ 70136 85 3145,00 Kč 08/2021 470,00 Kč 3 615,00 Kč

S
Plzeň
Martinská ul. 141/2, PSČ 30100 110 4070.00 Kč 08/2021 470,00 Kč 4 540.00 Kč

9 Ústi nad Labem
Mírové náměstí 3129/35. PSČ 400 Ol 95 3 515,00 Kč 08/2021 470.00 Kč 3 985.00 Kč

-
PíesUvlky u Slap
č.p. 2S8, Slapy nad Vltavou, PSČ 252 08

345

37.00 KČ

12 765.OOKČ 08/2021

školicí středisko se skládá z učební části, 
ubytovací části, tělocvičny, apartmánu a 
závodní kuchyně. Celkem cca 25 podružných 
rozvaděčů, celkový instalovaný příkon cca 223 
kw.

14 336.00 Kč 14 336,00 Kč 10/2020

5 objektů v areálu školicího střediska; z 
toho 1 objekt je v prostředí s 
nebezpečím výbuchu (3 podzemní 
zásobníky na zkapalněný uhlovodíkový 
plyn|.

8 717,00 Kč 8 717,00 Kč 08/2021

470,00 Kč

36 288,00 Kč

12 Čerpací stanice odpadních vod v Přestavlkách u Slap, Skalice,
Slapy nad Vltavou, PSČ 252 03

15 555,00 Kč 08/2021

Jedná se o čerpací stanici odpadních vod, 
sloužící zejména pro školicí středisko NKÚ. 
Jedná se cca dva rozvaděče. Jeden pro 
obslužný domek, druhý pro na pájen! veškeré 
technologie umístěný v objektu 
automatických česlí. Hlavní jistič čerpácí 
stanice mi 40 A.

6 319,00 Kč 6 319.00 Kč 12/2019 2 objekty 2 890.00 Kč 2 890,00 Kč 08/2021 10 234,00 Kč

■1
Praha
Jankovcova 1518/2. PSČ 17004 3450 127 650,00 Kč 03/2021 128120.00 Kč

14 byt - Babikova 2185/5, Praha 4 Chodov 18 666.00 Kč 08/2021 byt 3*1 č. 40.4.patro 970,00 Kč 03/2019 2106,00 Kč
15 byl - Hnětdenski 735/6, Praha 8 Trója 18 666,00 Kč 08/2021 byt 2*kk č.308. 9.patro (929) 970,00 Kč 09/2021 2106,00 Kč
16 byt - U Zeleného ptika 1156/1. Prahl 4 Kunratice 18 666.00 Kč 08/2021 byt 2*kk č.5.2.patro 970.00 Kč 04/2019 2106,00 Kč
17 byt ■ Jana Růžičky 1162/17. Praha 4 Kunratice 18 666,00 Kč 03/2021 byt3+kk č.5. l.patro 970,00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
18 byt. Jana Ruličky 1162/17. Praha 4 Kunratice 18 666,00 Kč 08/2021 byt 3*kk č. 9.3,patro 970.00 Kč 04/2019 2 106,00 Kč
19 byt ■ Jana Růžičky 1162/17. Praha 4 Kunratice 18 666.00 Kč 03/2021 byt 4+kk č, 7.3.patro 970.00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
20 byt. Kamerunská 604/7. Praha 6 Vokovlce 18 666.00 Kč 08/2021 byt 3*1 Č.2, přiieml 97O.00KČ 04/2019

470,00 Kč 2 106.00 Kč
21 byt - U Zeleného ptáka 1158/5, Praha 4 Kunratice 18 666.00 Kč 08/2021 byt 2*kk č. 9. l.patro 970,00 Kč 970.00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
22 byt - U Zeleného ptáka 1158/5. Praha 4 Kunratice 18 666,00 Kč 08/2021 byt 4*ik č. 3. 970.00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
21 byt - U Zeleného ptáka 1159/7. Praha 4 Kunratice 18 666,00 Kč 08/2021 byt 4*kk č. 6.2.patro 970.00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
24 byt • U Zeleného ptáka 1159/7, Praha 4 Kunratice 18 666.00 Kč 08/2021 byt 2«kk Č.9. 970.00 Kč 04/2019 2 106,00 Kč
2S byt - U Zeleného ptáka 1159/7. Praha 4 Kunratice 18 666.00 Kč 08/2021 byt 4*kk č. 10, 970,00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
26 byt ■ U Zeleného ptika 1160/9. Praha 4 Kunratice 18 666.00 Kč 08/2021 byt3*kk ť,4,2.patro 970.00 Kč 03/2019 2 106,00 Kč
27 byt - Generála Janouška 895. Praha 14 Černý Most 18 666.00 Kč 08/2021 byt 3*1 Č.128.8NP 970,00 Kč 04/2019 2 106,00 Kč
78 byt ■ Generála Janouíka 895, Praha 14 Černý Most 18 666,00 KČ 08/2021 byt 3*1 Č.122.6NP 970,00 Kč 04/2019 2 106,00 Kč
29 byt - Generála Janouška 894. Praha 14 Černý Most 18 666,00 Kč 08/2021 byt 3*1 Č.134.3NP 970,(XJKě 04/2019 2106,00 Kč

Revize celkem 5058 187 146,00 Kí 36 175,00 Kč 11 607,00 KČ 13160,00 Kč 248 088,00 Kč

Do zeleně zvýrazněných poli napište cenu bez DPH,
Celkovou nabídkovou cenu z vyžlucené buňky T35 vyplňte do elektronického nabídkového formuláře na e-tržišti do polička Nabídková cena bez DPH

UPOZORNĚNÍ
Náklady na dopravu do města/na místo plnění Je myšlena na provedení objednané revíze bez ohledu na počet jizd nutných pro provedení objednané revize. 
Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).
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