ZMLUVA O DIELO

1 zMLUvNÉSTRANY

1.1 objednávater|
obec červenýHrádok
Hrádok
193,95182 Ma|é
Vozokany
síd|o:
Červený
starosta
obce
štatutárnY
zástupca: Ing'Bohumír
Šabík,
leo:
00655127
D|Č:
2021059007
(d'aIej
Ien,,objednávate|,,,)
na stranejednej
1.2 Zhotovitel'r
síd|o:
|čo:
D|Č:
Bankové
spojenie:
Čís|o
účtu:

Ma-Zu-Mis.r.o.
H | a v n3á 3 1 , 9 5 20 1 V r á b | e
36561.762
2o2L867567
sK0902000000003982484553
VUB Vráb|e

(d,alej
len,,Zhotoviteí.,)
na 5tranedruhej
2 vÝcHoD|sKoVÉÚDAJE
2.1 NázoVdieIa: ,,RekonštrukciafutbaIového ihriska, Wbudovanie automatického
závIahového
svstému,.
2.2 |nvestor/objednávate|,: obec červený
Hrádok
byt
V tejtozm|uvea s úmys|om
2.3 Zmluvné
strany,vedomési svojichzávázkovobsiahnutých
pod|.a
toutozm|uvouViazané,
dohod|isa na nas|edujúcom
zneníŽm|uvy
o dielouzavretej
5
predpisov.
536a na5l'Zákonač.573l7997zb'(obchodný
zákonník)
V zneníneskorších
3 PREDMETPLNENIAZMLUVY
na hore uvedenérnýchodiskové
údajezáVáŽok
3'1 Predmetomtejto zm|uvyje v nadváŽnosti
Zhotovite|,a vybudovať dieIo ,,Rekonštrukcia futbaIového ihriska, vybudovanie
automatického
záv|ahového
Červený
Hrádoko rozmeroch100 x 70. Na
sYstému,,vobci
zaKlaoe WzvV zo ona 2U'5.zuló'

je ponukaZhotovite|,a
pÍeuzavretie
na reaIizáciu
3.2 Podk|adom
zo dňa 31.5.2018
tejtozmIuVY
diela.
ihřiska, vybudovanieautomatického
3.3 Predmetzm|uvyje ,,Rekonštruk€ i afutba|ového
závIahového
svstém,,.

3.4 objednávate|,
sa zavázujepredmetzmIUvyprevziaťazapIatiťdohodnutú5umu podra
platobných
podmienok
dohodnutých
V t€ j to zmluve'
potvrdzuje,
p|nom
Zhotoviter
že 5a V
rozsahuzoznámi|s rozsahoma povahoupredmetu
zm|uvy,
že5úmu známetechnické,
kva|itatívne
a žedisponuje
a inépodmienkyk rea|izácii
takýmikapacitami
a odbornými
znaIosťami,
ktorésúk dieluV sú|ade
tejtozmIuvypotrebné.
4 čAsA M|EsToPINEN|AzMtuVY
4.1

4.2

4.3
4.4

4.7

zhotovitersa zavázuje,že zrea|izuje
a dodá predmetzm|uvyuvedenýVč|ánku3 tejto
2mIuvyv |ehotezhotovenia
stavbymaximá|ne
50 ka|endárnych
dníodo dňa odovzdania
prevzatia
staveniska
objednávaterom
a
staveni5ka
zhotovite|bm.
je záváznýpre obe zm|uvné
Termínp|neniaobsahujetzv. čistýča5priamejrea|izácie,
strany.V prípade,
vp|yvomdokumentačnej,
ak dójde k zdržaniu
zo stranyobjednávate|,a
Ie8is|atívnej
čitechnickej
nepripravenosti,
dobapInenia.
o tútodobusa pomernepred|žuje
obe stranybe.úna vedomie,že kvó|izdržaniu
móž€ dójsťkposunutermínurea|izácie
predmetuzmIuvypodrač|ánku
3 tejtozmIuvy'
prác
Miesto stavebných
vk.ú' Červený
Hrádokpod|ač|ánku3. bude riadneprevzaté
prípadne
zhotoviterom,
za prítomnosti
objednáVatera,
technického
dozoru.
Lehota na prevzatiemiestastavebnýchprác je 14 pracovnýchdnl ktoré začnú
zhotoviteťovip|ynúťv deň doručeniapísomnej informácie od objednávatera.
objednávaterovi
vznikne nárok na vystaveniepísomnejinformácie a jej zaslanie
po dni v ktoromzm|uvanadobud|a
zhotoviterovi
vdeň nas|edujúci
účinnosť
vsú|adeso
znenímčlánku11', ods' 11.6 tejto Žm|uvy.Po prevzatímiestástavebnýchprác zaháji
prácev 5ú|ade
zhotoviter
stavebné
s č|ánkom
4.,ods.4.1.
Pri odovzdanístaveniskaobjednávaterdodá zhotoviteroviprojektovúdokumentáciuv
tÍochvyhotoveniach.
Po ukončení
die|azhotoviterodovzdáobjednáVaterovi
zápisyzo
stavebného
denníka'
prípadné
zhotovitelsa zavázujezabezpečiť
odstaveniepremávkyvrátane dočasného
počas
prác.
dopravného
značenia
vykonávaných
objednáVaterumožňujezhotoviterovistanoviťharmonogramprác dvojzmennou
prevádzkouohraničenou
interva|om
časo\^/m
nas|edujúcoi
od 07:00 hodiny do 19:00
hodinypočaspracovných
dní,sobotyod 08:00hodinydo 16:00hodiny,nede|eadnj
pracovného
pokojabezstavebnej
činnosti.
5 VLASTNíCKE
PRÁVo NA zHoToVoVANÉ
D|EroA NEBEZPEčENSTVo
šKoDYNA ŇoM

právona zhotovované
5.1 V|astnícke
die|oa nebezpečenstvo
škodyna ňom prechádzajÚ
na
objednávatera
dňom odovzdaniaa prevzatiadieIa,uvedenomv2ápisnicioú5pešnom
odovzdani
a orevzatí
diela.
6 CENAA PLAToBNÉ
PoDMIENKY
6.1 zhotovite|,
Vykonástavebnépráce V rozsahu,kvaIitea Iehotáchpod|,atejto zmIuvy.
Dohodnutá
zmIuvná
prácje stanovenáv z|ožení:
cenaza Vykonanie
staVebných
cenadie|aVrátaneDPH:
15 058,00EUR

6.2 pod|.aprí|ohy
č. 1 tejto zm|uvY_ VýkaŽVýmerVo foÍmáteM5 Exce|.cena sa dohod|a
Vsú|ade
s ustanoveniami
zákonač.78/7996
z' z. o cenáchvo|atnomznení'Pri tvorbea
od5úhlasovaní
cien,ako i pri riešení
spornýchotázoka nezrovna|ostí
sa vychádzazáVázne
prieskumu
z VÝsledkov
trhu'
6.3 Všetky
cenysúuvádzané
s DPHp|atnou
V časeuzatvorenia
zm|uvy.
6.4 V sú|ade
so zákonomč'7a/1996
z. z. o cenáchV p|atnomznenísa zm|uvné
stranydohodli
na nas|edovnomspósobe, akým sa Vytvorí cena naviac prác odsúh|asených
objednáVate|bm:
6.5 Zhotoviter
naviacprácea dodáVkyocenípodrajednotkových
V prí|ohe
č.1
cienupIatnených
tejtozmIuvy_výkaz
výmerVoformáteMs Exce!.
5.6 Prácea dodávky,ktoďchjednotkové
cenysa nenachádzajú
v prí|ohe
č.1tejtozm|uvyocení
ZhotoViter
individuá|nou
kaIku|áciou.
6.7 Vprípadeporušenia
ustanovení
č|.3 tejto zm|uvyzo stranyZhotovitera
nje je prípustné
(Vtomtoprípade
dohodnutú
cenudielameniťa nák|adys týmspojené
znášaZhotoviter
sa
neupIatnís
549obchodného
zákonníka)'
6.8 Úhrada ceny za stavebnépráce bude reaIizovanáplatenímskutočneVykonaných
prácv potvrdených
prác,
stavebných
Vykonaných
dozoromstavby.objednávate|,a
na súpise
jednotiek
V ktorombudeuvedené
množstvo
merných
a ichoceneniev 5ú|ade
5 objektovou
a rozpočtovou
sk|adbou'Ak má súpisprác vady,vráti ho objednáVater
Zhotovitelovi
na
Dreoracovanie.
6.9 Faktúru
bude zhotoviterodosie|ať
objednávaterovi
do 10 dnípo ukončený
aodovzdaní
práca objednáVateíje
povinnýichzapIatiť
faktúrY.
do 60 kaIendárnych
dníod prijatia
5.1o Úhraduceny bude objednávateÍ
hradiťna účet
Zhotovite|,a
vedenýVVUB Vráb|e číslo
účtu: sK09 0200 0000 0039 8248 4553 a|ebo na účetuvedenýVo Wstavených
predIožených
a objednávate|bvi
faktúrach.

7 ZODPOVEDNOST
ZA VADY
práceV zmys|epredmetuzmIuvysúWkonané
7.7 Zhotoviter
zodpovedáza to, žestavebné

riadnev sú|ade
s touto zmIuvoua počaszáručnej
dobybudúmaťv|astnosti
dohodnuté
v
zmtuve,
7.2 Zhotoviter
sa zavázujedodaťpredmetzm|uvy,
uvedenýv č|ánku
3 tejtozm|uvyv sú|ade
s
projektovoudokumentácioua s|ovenskými
technickýminormamia|ebo zahraničnými
normami,ktoďmi sa prevza|ieurópskenormy,vzťahujÚci
sa na predmetp|neniaa na
stavebnú
časť
zhotoveného
dielaposkytuje,
v zmys|es 12 ods.l písm.b) bod 4. zákonao
prácachzárukupáťrokovod jeho odovzdania
verejných
objednáVaterovi,
o čom5a spiše
zápi5nica.
záručnádobana techno|ogické
zariadenia
buderešpektovať
záručnú
dobudanú
wrobcom.
7.3 Záruka začínap|ynúť
dňom odovzdaniastavby,pokiaťbo|a odovzdanábez záVad a
nedorobkov'
práVaobjednáVatera
PIynutiezáručnej
doby 5a preruší
dňom upIatnenia
na
odstránenie
vád doručením
rek|amácie
VadydieIa,uVedené
v zápisnicio odovzdaní
a prevzatídie|a,
stranynepovažujú
za konečnú
možnosť
rek|amáciezjavnýchvád zo stíany objednávateraa odovzdaniedie|a sa
nepovažuje
za prehIiadku
dieIaobjednáVaterom
V zmysIeustanovenia
s 562 obchodného
zákonníka.
objednáVater
móžezjavnévady písomnerek|amovať
do 30 dní po prevzatí
diela.
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7.5 Ak zhotoviterneodstránivady a nedoÍobky
v dohodnutej|ehote,má práVoich odstÍániť
objednávater
na nákIady
zhotovitera.
7'5 Materiá|y,stavebnédie|y a \^irobky,
ktoré nezodpovedajú
zmIuve a požadovaným
skúškam,
musíZhotoviter
na v|astné
nák|adv
odstrániť
a nahradiť
bezchvbnými'
povinný
7.7 objednávater,ie
prístupdo priestorov,
umožniť
zhotoviterovi
kde sa majúvady
počas
die|a,zistené
záručnej
doby,odstraňovať.
7.8 Rek|amácia
vád budévykonanápísomn€ .zhotoviterjepovinnýna rek|amáciu
reagovať
do
piatichdnía dohodnúť
s objednávatelom
spósoba primeranú
|ehotuodstránenia
vád.
Havarijné
stavyje povinnýZhotoviter
odstránjť
obratompo ich nahlásení
objednáVaterom.
odstránenie
opráVnene
reklamovaných
vád ZhotoviterWkoná
na svojev|astné
nákladV.
projektovej
podra
7.9 Vady
dokumentácie
budÚzmIuvné
stranyriešiť
obchodného
zákonníka.
8 oDoVzDAN|EA PREVZAT|E
STAVEBNÝCH
PRÁc
prác)vyzveZhotovite|,objednáVate|,a
8'1 Po Wkonanídiela(ukončenia
rea|izácie
stavebných
písomne
10 dnívopredna ichodovzdanie
a prevzatie
v miestepInenia'
preberania
8.2 Tri dni predzačatím
die|aodovzdázhotovite|'
objednáVaterovi
revíŽnespráVy,
atesty,meracieprotoko|y,
záručné
|istytovarov,ako aj d?|šiudodávate|!kú
dokumentáciu
potrebnú
ku ko|audačnému
konaniu'Beztýchtonáležitostí
k preberaciemu
objednávater
konaniunepristúpi'
_ preberacÍ
8.3 o priebehua \^isledku
odovzdávacieho
konania,
spíšu
zmIuvné
stranyzápisnicu
protoko|,v závere ktorej objednávater\^/s|ovne
uvedie,čivykonanédie|o preberá a|ebo
požiadaviek
nepreberáz dóvodov nedodržania
uvedenýchv projektovejdokumentácii
podrač|ánku
3, ods.3'3 tejtozmluvy.
pÍiebehu
8.4 5účasťou
a 4's|edkuodovzdávacieho
konaniaje stavebnýdenník,
kde zhotoviter
je povinnýriadnezapisovať
Všetkyuda|ostia objednávatera|ebotechnickýdozor je
povinný
sIedovať
denník
a pripojiť
v|astné
stanovisko'
9 sPoLUPÓsoBENIE oBJEDNÁVATEťA
A zHoTov|TEťÁ
9.1 Zhotoviter
podra
spojené
s predmetomdielana Vlastnú
zodpovednosť
WkonáVačinnosti,
pričom
zmlu\'ry,
Íešpektuje
technické
šp€ c ifikácje
a právnepredpisy'
9.2 objednávater
odovzdázápisnične
Zhotovite|bvi
stavenjsko
V zmysIeč|ánku
4 ods'4.3tejto
je povinnývzmys|e5 46d stavebného
9.3 Zhotoviter
zákonaod prevzatiastaveniska
Viesť
stavebnýdenník.Do stavebného
prepismi
denníka
s dvomi
sa zapíšuVšetky
skutočnosti,
vypl}'Vajúce
z tejtozmIuvy.
9.4 objednávater
bude vykonávať
technickýdozornad rea|izáciou
die|aa nad dodržiavaním
podmienok.
zmIuvných
je povinnýs|edovať
9.5 objednávatel
obsahstavebného
denníkaminimá|neraz týždenne
a
pripojiť
kzápisom
svoje stanovjsko'Ak technickýdozor so záznamomzhotovitera
je povinnýpripojiť
nesúh|así,
k zápisusvojevyjadrenie.
9.6 okrem zástupcovzhotoviteraa objednávateťa
móžudo stavebného
denníkavykonávať
záznamypoverení
projektanta,
zástupcovia
objednávatera,
príslušné
orgányštátnej
správy
a štátneho
stavebného
dohradu.
9.7 zápisyVstavebnomdenníkusa nepovažujú
za zmenuzm|uvy.Tie záznamyVstavebnom
denníku,
ktoréma,iú
vp|yvna rozsahprác,cenudie|a,časp|nenia,
pÍípadne
d,a|šie
závázky
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pí5omného
dohodnuté
v tejtozmIuVe,budús|úžiť
ako podk|adpre Vypracovanie
dodatku
k zmluve.
9.8 zhotoviter
ku dňu prevzatia
Vypracuje
staveniska
vecnýa časový
harmonogram
stavebných
prác a skúšobný
a kontro|nýp|án tak, aby sa všetkyúkonyWkonáVa|iv sú|ades
p|ánovaným
postupomstavebných
prácpod|aspracovaného
a montážnych
harmonogramu
p|ánovaných
a
čiastočných
termínoV'
9.9 zhotovite|,zodpovedá
za ochranupriestorustaveniska,
za jeho zabezpečenie
a 2a škody
porušením
Vzniknuté
svojichpovinnostípod|,a
zákonníka'
$ 373až386obchodného
je
pri
9.10 zhotovitel
predpisya opatÍenja
realizáciipredmetuzmIuvy povinnýdodržiavať
na
zabezpečenie
bezpečnosti
a ochranyzdraviavšetkých
osób V danomobjekte.
pri reaIizácii
predmetuzmIuvyje povinnýdodÍžiavať
predpisya aj protipožiarne
9.11 zhotoviter
práce.Za ich prípadné
porušenie
opatrenia,
z povahyWkonávanej
a Vzniknutú
Wp|\'Vajúce
škoduzodoovedá
v olnomrozsah-'
pod|,a
9.12 zhotoviteí
budevzniknutý
odpadIikvjdovať
druhuv zmys|ezákonač.223/2ooLz.z. o
predpjsov.
odpadocha o zmenea doplneníniektorých
zákonov,
v zneníneskorších
je oprávnenýskontro|ovať
postupe
9.13 objednávateť
všetkyčastidie|a,ktorébudÚ V d,alšom
zakryté
a|ebosa stanúneprístupnými.
Na ich kontro|uWzve zhotovitertechnickýdozor
najmenejtri pracovnédni vopred,V opačnomprípadebude znášaťnáklady,
spojené5
podraustanovenia
dodatočnou
kontro|ou
zákonníka.
5 553ods.2 a ods.3 obchodného
pri VykonáVaní
9.14 Zhotovite|,
Vyzve technickýdozor písomnepáť dní vopred na účasť
5tanoVených
skúšok.
jeden raz týždenne
postupuVýstavbybude objednávater
9.15 Pre s|edovanie
organizovať
na
stavbekontroInédni, na ktorébude pozývať
účastníkov
\^istavby,
vyhotovovať
zápisyo ich
priebehua posieIať
ich účastníkom
kontroIných
dní.
pÍirea|izácii
prác na stavenisku
9.16 zhotoviteť
budezabezpečovať
všeobecné
zásadytýkajúce
pri prácipodra5 6 Naíiadenia
sa b€ z pečnosti
a ochranyzdÍavia
v|ády5R č.396/2006
z. z. o
minimá|nych
požiadavkách
bezpečnostných
a zdravotných
na stavenisko
9.17 V prípade,
predmetu
poddodávatermi
pred|oží
žeZhotoviterčasť
zm|uvybude rea|izovať
ichzoznamobjednáVate|bvi
do 15 dníodpodpísania
zmIuvy'
9.18 zhotovite|.
uy'konomhlavnéhokoordinátorazaisteniaBozP na staveniskupoveruje:
9.19 objednávater\^ýkonom
technického
dozorupoveruje:
poverujeVýkonom
9.20 zhotoviter
Íunkcie
stavbyvedúceho:
.'..'.
čo
. p r á v n e n i.a' .: . ' . . ' . '
10 zMtuVNÉPoKUTY
zmIuvné
stranysa dohodIina týchtopokutácha sankciách:
10.1 V prípade,že Zhotoviternedodrží
termínyp|n€ n ia dohodnuté
v tejto zm|uve,uhÍadí
pokutu
objednávatelovi
zm|uvnú
vo výške0,01 % z ce|kovejceny die|aza každýdeň
omeškania.
10.2 V prípade
omeškania
objednávatera
s pIatením
faktúryuhradíobjednávateí
zhotoviterovi
pokutu
zmIuvnú
vo Výške
0,01%z nezapIatenej
5umyza kaŽdýdeňomeškania.
podmienkuzamestnáVania
10.3 V prípade,
ak zhotovite|,
nedodrží
uvedenú
V č|ánku
9 ods.9'9
je
pokutuvo uýške100 EUR za
tejto zm|uvy, povinnýzap|atiť
objednávatelovi
zm|uvnú
každýdeň omeškania'
podmienky
po dobu d|hšiuako 14
NedodÍžanie
zamestnávania

ka|endárnych
2a podstatnéporušeniepovinností
dní bude objednávate|'považovať
zhotovitera
a k|a5ifikovaťto
akodóvodna odstúoenie
od zmIuw'
pokutya sankciedohodnuté
10.4 ZmIuvné
v tejtozmIuveuhrádŽapovinná5trana,nezávis|e
od
porušenim
povinnosti
a
v
škoda
ktorú
možno
toho, či
akej\^ýške
vzniknedřuhejstrane
Wmáhať
samostatne.
11 VšEoBEcNÉ
A zÁvEREčNÉ
USTANoVEN|A
povlnnosti
11.1 ZmIuvné
stranysúpovinné
riadnea včaspIniť
im vyplýVajúce
z tejtozmIuvy.
l7'2 zm|uvné
stranysa zavázujú,
žebudúzachovávať
obchodné
tajomstvoa nepoužijú
tieto
informácie
na inézmIuvné
úče|y.
11'3 ZmIuvné
stranyzhodnepreh|asujú,
žedoš|o
k dohodeo ce|omobsahuzmluvy'
pIatnosť
podpisu
11.4 ZmIuvanadobúda
dňom
obomazmIuvnými
stranami.
p|nenie
predmetu
11.5 Pokia|'zhotoviter
zm|uVY
v prípadezmeny
na
subdodáVatera,
Wužije
je zhotovite|,
povinnýnajneskórv deň,V ktorom
počas
subdodávate|'a
trvaniatejtozmIuVy,
má zmena subdodáVatera
nastat.,
oŽnámiťobjednávate|bvi
zmenu subdodávatela
a v
tomtooznámení
uviesť
minimá|ne
nas|edovné
informácie:
a' podie|záka2ky,
ktoď má V Úmys|ezadaťtretím
osobám,
b. navrhovaných
subdodáVaterov,
c' oredmetvsubdodáVok
a
podmienky
pod|.a
d. čestné
vyh|ásenie,
ženovýsubdodávate|'spíňa
5 26 ods.1 zákonao
je
Verejnom
obstaráVaní,
a že zapi5aný
v zoznameregistrakonečných
užívaterov
Výhod'
platnosť
11.6 Zm|uvanadobúda
dňomjej podpísania
obidvomizm|uvnými
stranami'zm|uvaje
po dni obdržaniaRozhodnUtiao pride|enífinančných
účinnádňom nasledujúcim
prostriedkov
platobnej
z Pódohospodárskej
agentúry,
nie Všakskór akodňomna5|edujúcim
po dni jej zverejnenia
podra9 47a,ods' 1 občianskeho
zákonníka
V nadváznosti
na s 5a
zákonač.211/2000z' z. o s|obodnomprístupek informáciáma o zmene a dop|není
2ákonov.
niektorých
objednáVate|,
bezodkIad
ne upovedom
ízhotovitera
o tejtoskutočnosti'
pokia|,pride|ená
ZmIuvamóženadobudnúť
účinnosť
aj V časti,
spoIu
dotácia
5 požadovanou
spo|uúčasťou
objednáVaterá
nebudekryt rea|iŽáciu
ce|éhodie|a,za predpokladu,
že sa
zm|uvné
stranvoísomnedohodnúovecnomrozsahuvo vzťahuku ktorémutáto zm|uva
nadobudne
účinnosť'
povinný5trpieť
11.7 ZhotoviteÍje
výkonkontro|y
súVisiaceho
5 dodáVaným
/ auditu/ overovania
poskrnutými
prácami a
tovarom,uskutočnenými
stavebnými
s|užbami
a tiežkedykoIvek
počasp|atnostia účinnosti
zm|uvyo poskytnutí
NFP a poskytnúť
oprávneným
osobám
potrebnú
všetku
sÚčinn05ť.
opráVnené
osobyna výkonkontro|y
/ auditu5únajmá:
poverené
a. Poskytovatera
ním
osoby.
b' Utvarnás|ednejfinančnej
kontro|y
a nimipoverené
osoby;
c. Najvyšší
kontro|ný
úradSR, prís|ušná
spráVafinančnej
kontro|y,
certifikačný
oÍgána
poverené
nimi
osoby,
d' orgánauditu,jehospo|upracujúce
orgánya nimipoverené
osoby,
e. spInomocnen
ízástupcovia
Európskej
Komi5ie
a Európ5keho
dvoraaudítorov,
prizvané
právnymi
f. osoby
orgánmiuvedenými
v písm.a. aže. v sú|ade
s prís|ušnými
p r e d p i s m i SaRE U .
11.8 Akékorvek
zmeny a doplnkytejto Zm|uvymóžu byt vykonané|en formou písomných
dodatkovk tejtozmIuvepodpísaných
oprávnenými
zástupcami
obidvochzmIuvných
strán
podmienky
pod|,a
a to za dodržania
zákona
č'
343/2075
z.
z.
o
verejnom
obstarávaní'
918
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I
ustanovenia
touto zm|uvoup|atiapredovšet|.ým
11.9 V ostatnýchotázkachneupravených
o d|e|e.
o zmIuve
zákonníka,
na'lmá
obchodného
objednávateÍ
je
z
u.to zmluva whotovenáv 4 rovnopisoch,hoďch má kaŽdýpovahuoriginálu.
zhďoviterovi.
a 1 priná|eží
obdrží
3 vYhotovenia

Hrádku,dňa6.6.2018
V červenom

...'
6".í..?/r
,Q..,o"*.n'..'|(nÍ/t"

za objednávaterai

Za Zhotovitefa:
| ..Í.o.
or vRAaLE

,703 3502

/Ýa"h 1zu.*inw.

šabík
|ng.Bohumír
Hrádok
staroitaobcečervený

kuo Llu

- ocenenývýkazvýmer
PonukovýÍozpočet
PÍ||oha:
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