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1. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název:   Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
Adresa:   Hradební 218, 550 01 Broumov 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
IČ:   486 236 79 
Zastoupený:  Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy 
Telefon:             +420 491 521 276, +420 731 159 961 
e-mail:   info@gybroumov.cz 
profil zadavatele:  http://www.gybroumov.cz 
 
kontaktní osoba pro výběrové řízení: 
Název:   Tomáš Valenta 
Adresa:   Stanislava Opočenského 91 

550 01 Broumov 
IČ:   764 89 337 
Telefon   +420 604 43 53 34 
e-mail:   info@technickydozor.eu 
 
2. Charakteristika veřejné zakázky 
 
2.1.  Název veřejné zakázky 
 

GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019 
 
2.2.  Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem této zakázky je repase oken včetně přidružených stavebních prací na akci 
„GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“. 
 
Práce budou realizovány dle přiložené dokumentace oken a dveří. Dokumentace je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace stejně jako soupis požadovaných prací včetně výkazu výměr. 
Technické požadavky a specifikace prací: 

ETAPA II. – repase stávajících zdvojených dubových oken, kde cena bude obsahovat: 
a. očištění (opálení) oken 
b. dopasování 
c. výměnu vnějších skel za dvojskla vč. zalištování 
d. případné doplnění poškozených skel na vnitřních křídlech 
e. oprava nebo doplnění vnitřních dřevěných parapetů 
f. výměna okapniček a drobné opravy poškozených částí oken 
g. doplnění silikonového těsnění 
h. výměna poškozených oliv a půloliv, doplnění kování 
i. povrchová úprava – barva lískový ořech 
j. lešení dle uvážení 
k. likvidaci suti 
l. vyčištění budovy 
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3. Technické podmínky veřejné zakázky 
 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu 
s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. 
 
Projektovou dokumentaci obdrží oslovení uchazeči v tištěné a elektronické podobě včetně 
soupisu požadovaných prací zároveň se zadávací dokumentací. Ostatní pak na základě vyžádání u 
kontaktní osoby pro výběrové řízení. 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede případné konkrétní subdodavatele, včetně obchodních názvů 
nabízených výrobků a specifikace. 
 
4. Termíny plnění veřejné zakázky 
 
Předpokládaný časový rámec montáže:  červen 2019 – září 2019 
 
Předpokládané plnění veřejné zakázky není rozděleno na etapy a je závislé na odsouhlasených 
finančních prostředcích zřizovatele. Uchazeč je oprávněn navrhnout dobu plnění kratší – termín zahájení 
je možný 3. června 2019, konečný termín dokončení stavby je nejpozději 29. září 2019. 

 
Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky harmonogram plnění zakázky. 

 
5. Místo plnění zakázky 
 
Gymnázium, Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov – část objektu 1. – 4. NP. Objednatel vyžaduje 
zajištění prostor v době provádění tak, aby nedošlo k případným úrazům a nadměrnému znečištění školy 
nebo poškození vlivem vnějších vlivů. 
 
5.1.  Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 

dne 3. dubna 2019 se uskuteční prohlídka místa plnění, kde budou uchazeči seznámeni s místy 
plnění a specifiky veřejné zakázky. Sraz účastníků je v 13:00 hod. na adrese stavby – 
Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov – u hlavního vstupu do budovy. Případné 
jiné termíny je možno dohodnout v odůvodněných případech individuálně na základě telefonické 
dohody s kontaktní osobou pro výběrové řízení. 

 
6. Další požadavky v rámci zadání veřejné zakázky 
 
Realizace prací bude striktně konzultována a časově řešena plně v souladu s potřebami Gymnázia 
Broumov. 
 
Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví osoba oprávněná jednat v technických záležitostech: 
   Tomáš Valenta, Stanislava Opočenského 91, 550 01 Broumov 
Mobil:   +420 604 435 334 
Email:    tomas.valenta@technickydozor.eu 
 
7. Hodnota veřejné zakázky 
 
Maximální hodnota veřejné zakázky bez DPH 21 % činí  2 000 000,00- Kč 
DPH 21 % činí 420 000,00- Kč 
Maximální celková cena vč. DPH činí 2 420 000,00- Kč 
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Zadavatel neposkytuje zálohu na dodávku ani stavební práce. 
 
Předpokládaná hodnota je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Uchazeč nesmí ve své 
nabídce překročit uvedenou maximální přípustnou nabídkovou cenu. Nabídka nesplňující tuto podmínku 
bude vyřazena a uchazeč, který takovouto nabídku podal, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
 
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 
 
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč: 

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává‐li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává‐li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- který není v likvidaci, 
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele. 

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává 
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
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- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu,  

 
Tyto základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní podepsáním Čestného prohlášení (viz. Příloha č. 3) 
a předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenského oprávnění (ne starší než 
3 měsíce). Ověřené kopie těchto dokumentů budou požadovány před podpisem smlouvy. 
 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

- prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 3 měsíce), 

- prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
(živnostenský list) či licenci. 

Hodlá-li uchazeč zabezpečit určitou část požadovaných dodávek prostřednictvím subdodavatele/ů, musí 
ve své nabídce specifikovat, které konkrétní komodity v rámci veřejné zakázky budou plněny 
prostřednictvím subdodavatele/ů a dále doložit identifikační údaje příslušného subdodavatele/ů (dle 
přílohy č. 6). 
 
9. Obchodní podmínky 
 
9.1. Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 této 

zadávací dokumentace).  
Návrh této smlouvy bude doplněný údaji na vyznačených místech a podepsaný uchazečem, resp. 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zásahy do této smlouvy jsou nepřípustné.  
Uchazeč k návrhu smlouvy do nabídky přiloží jim oceněný soupis prací – nabídkový rozpočet, 
příloha č. 2 Smlouvy o dílo. 

 
9.2. Přílohou smlouvy o dílo č. 4 je i „souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele“, která 

bude rovněž oprávněnou osobou podepsána. Zájemce (dodavatel) je povinen v nabídce označit 
části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního 
tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak 
nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny.  Zájemce (dodavatel) je povinen uvést konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy 
uveřejněný jako příloha Zadávací dokumentace ani údaje o nabídkové ceně. 

 
9.3. Pojištění odpovědnosti za škodu uchazeč prokáže předložením dále uvedeného požadovaného 

dokladu: 
- před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen předložit doklad o pojištění, za který 

zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o 
existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. 
Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná 
částka předmětného pojištění činila minimálně 750 tis. Kč. 

 
10. Subdodavatelé 
 
V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelů (nejedná se o dodavatele skel, materiálu apod.), uvede v nabídce specifikaci prací na 
zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého poddodavatele  (viz příloha č. 6 
Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor). 
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11. Nabídková cena 
 
11.1. Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální a musí obsahovat veškeré 

náklady dodavatele na realizaci předmětu zakázky v rozsahu stanoveným zadavatelem. 
 
11.2. Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít Rekapitulaci a položkový 

rozpočet (soupis prací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 této zadávací dokumentace a 
provést ocenění jednotlivých požadovaných položek. 

 
11.3. Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě změn právních předpisů upravujících výši sazby 

DPH. 
 
11.4. Maximální hodnota veřejné zakázky bez DPH 21 % činí  2 000 000,00- Kč 

DPH 21 % činí 420 000,00- Kč 
Maximální celková cena vč. DPH činí 2 420 000,00- Kč 

 
11.5. Předpokládaná hodnota je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Uchazeč nesmí ve 

své nabídce překročit uvedenou maximální přípustnou nabídkovou cenu. Nabídka nesplňující tuto 
podmínku bude vyřazena a uchazeč, který takovouto nabídku podal, bude ze zadávacího řízení 
vyloučen. 

 
11.6. Celková cena díla je stanovena ve výši 2 000 000,00- Kč bez DPH, kterou je třeba co 

nejhospodárněji vyčerpat a to následujícím způsobem: 
1. repase oken průčelí B 

a) PRŮČELÍ B - OKNA 3 10 KS 
b) PRŮČELÍ B - OKNA 5 2 KS 
c) PRŮČELÍ B - OKNA 1 8 KS 

2. repase oken průčelí A 
d) PRŮČELÍ A - OKNA 14 8 KS 
e) PRŮČELÍ A - OKNA 3 39 KS 
f) PRŮČELÍ A - OKNA 1 24 KS 
pokud budou zbývat prostředky pokračovat na další průčelí 

3. repase oken průčelí D 
g) PRŮČELÍ D - OKNA 16 8 KS 
h) PRŮČELÍ D - OKNA 22 1 KS 
pokud budou zbývat prostředky pokračovat na další průčelí 

4. repase oken průčelí E 
ch) PRŮČELÍ E - OKNA 16 11 KS 
i) PRŮČELÍ E - OKNA 23 4 KS 
j) PRŮČELÍ E - OKNA 24 2 KS 
k) PRŮČELÍ E - OKNA 25 2 KS 
l) PRŮČELÍ E - OKNA 27 2 KS 

- dodavatel určí cenu za jeden kus repasovaného okna a z toho bude odvozen počet kusů, které je 
schopen ze zbývající částky provést 
 
12. Zadávací podklady a zadávací lhůta 
 
12.1. Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 
 
12.2. Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou oslovení uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 

kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
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13. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 
  
13.1. Nabídka bude předložena a zpracována v následující struktuře: 
 a) krycí list nabídky – viz příloha č. 1 
 b) obsah nabídky s uvedením čísel stran a názvů nabídky 
 c) čestné prohlášení o splnění kvalifikace – příloha č. 3 zadávací dokumentace 

d) cenová nabídka viz rekapitulace rozpočtu a položkový rozpočet prací (Příloha č. 5 této 
zadávací dokumentace) a to v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx, .orf 

e) vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče – 
příloha č. 2 zadávací dokumentace a doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh 
smlouvy, jednat za uchazeče (např. plná moc / výpis z OR) 

f) seznam subdodavatelů pro realizaci veřejné zakázky nebo čestné prohlášení, že jich 
nebude užívat 

g) souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (příloha č. 4 zadávací 
dokumentace), včetně harmonogramu plnění zakázky. 

 
13.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. 
 
13.3. Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno jako „Originál“ a 

druhé jako „Kopie“. 
 
13.4. Obě vyhotovení budou očíslována vzestupnou číselnou řadou, v pevně spojené podobě tak, aby 

nebylo možné jednotlivé listy vyjmout či jinak s nabídkou manipulovat. Veškeré části nabídky 
budou tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. 

13.5. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl, případně by 
způsobily nejednoznačnost a nesrozumitelnost obsahu nabídky. 

 
14. Způsob a kritéria hodnocení nabídek 
 
Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti 
nabídky: 
 
 Nejnižší nabídková cena bez DPH, kdy za nejnižší cenu je požadována dodávka s největším 
počtem repase oken – do přiznané výše tedy 2 000 000,00- Kč bez DPH 
 
15. Místo a doba pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. dubna 2019 v 12:00 hod. 
Všechny nabídky musejí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky. 
 
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 
Broumov. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní 
dny od 8,00 do 14,00 hod. na sekretariát zadavatele. 
Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené razítkem uchazeče. 
Na obálce bude uvedeno velkými písmeny:  

 
„NEOTVÍRAT – GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“ 
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Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané 
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 
 
 
16. Změna podmínek zadávací dokumentace 
 
V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení 
zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadavatel oznámí všem osloveným dodavatelům a dále bude 
stejně jako zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele. 
 
17. Ostatní podmínky 
 
17.1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 
 
17.2. Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele 

z hodnocení. 
 
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 
 
17.4. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo 

společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně 
nebo společně s jinými zájemci, vyřadí. 

 
17.5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, které navrhne uchazeč. 
 
17.6. Součástí zadávací dokumentace a její nedílnou součástí jsou tyto přílohy: 
  

Příloha: 
 1. Krycí list nabídky 
 2. Návrh smlouvy o dílo 
 3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
 4. Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele 

5. Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek 
6.  Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky 
7. Rozpočet – rekapitulace, soupis prací 

 8. Projektová dokumentace 
  
 
 
V Broumově, dne 26. března 2019 
 
 
 

Mgr. Jiří Ringel 
ředitel školy 



 

Příloha č. 1 
   

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Zakázka 
Veřejná zakázka –zakázka malého rozsahu 

dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění 

Název: „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název / obchodní firma: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 

Adresa sídla / místa podnikání: 
Hradební 218,  
550 01 Broumov 

IČ : 486 23 679 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy 

Telefon/fax: +420 491 521 276 

E-mail: info@gybroumov.cz 

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:    

DIČ:   

Osoba oprávněná za zájemce jednat:   

Prohlášení uchazeče 
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme 
těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme důvod k podání 
námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto 
prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

Etapa 2019 
Označení oken Jednotková cena za kus (Kč)Počet repasovaných kusů oken (kus) 
PRŮČELÍ B - OKNA 3   
PRŮČELÍ B - OKNA 5   
PRŮČELÍ B - OKNA 1   
PRŮČELÍ A - OKNA 14   
PRŮČELÍ A - OKNA 3   
PRŮČELÍ A - OKNA 1   
PRŮČELÍ D - OKNA 16   
PRŮČELÍ D - OKNA 22   
PRŮČELÍ E - OKNA 16   
PRŮČELÍ E - OKNA 23   
PRŮČELÍ E - OKNA 24   



PRŮČELÍ E - OKNA 25   
PRŮČELÍ E - OKNA 27   

 
Osoba oprávněná za zájemce jednat 

   Podpis oprávněné osoby 

 
 
 

........................................ Razítko 

   Titul, jméno, příjmení         

   Funkce   

 



SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
se sídlem  Hradební 218, 550 01 Broumov 
IČ:    486 23 679 

 DIČ:                  CZ486 23 679 
zastoupený  Mgr. Jiří Ringel 
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla (technický dozor stavebníka):   

(doplní objednatel na základě výběrového řízení) 
Mobil: (doplní objednatel na základě výběrového řízení) 
Email: (doplní objednatel na základě výběrového řízení) 
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

2. Zhotovitel  … (doplní dodavatel) (název) 
se sídlem  … (doplní dodavatel) (sídlo) 

IČ:    … (doplní dodavatel) 
DIČ:   … (doplní dodavatel) 
jednající   … (doplní dodavatel) 
zapsaný   … (doplní dodavatel) 
oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla: … (doplní dodavatel) 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“ a zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
Předmětem uvedeného díla je provedení veškerých stavebních prací a dodávek oken a dveří dle přiložené 
dokumentace. 
ETAPA II. – repase stávajících špaletových dubových oken, kde cena bude obsahovat: 

a. očištění (opálení) oken 
b. dopasování 
c. výměnu skel za dvojskla vč. zalištování 
d. případné doplnění poškozených skel na křídlech 
e. oprava nebo doplnění vnitřních dřevěných parapetů 
f. výměna okapniček a drobné opravy poškozených částí 
g. doplnění silikonového těsnění 
h. výměna poškozených oliv a půloliv, doplnění kování 
i. povrchová úprava – barva lískový ořech 
j. lešení dle uvážení 
k. likvidaci suti 
l. vyčištění budovy 

 
Smluvní strany prohlašují, že obsah zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce a zejména obsah 
vyjmenovaných dokumentů je jim znám. 

2. Místo provádění činností dle bodu 1 tohoto článku: Gymnázium, Broumov, Hradební 1, 550 01 Broumov – nádvoří + část 
chodby a učeben 1. – 4. NP (zhotovitel vyžaduje zajištění prostor v době provádění prací, aby nedošlo k případným 
úrazům a nadměrnému znečištění školy nebo poškození vlivem vnějších vlivů). 

3. Zhotovitel provede dílo za podmínek v této smlouvě dále uvedených vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost buď osobně, nebo může použít i jiných osob, v tomto případě odpovídá, jako by dílo provedl sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle přiložené dokumentace, závazného stanoviska Městského úřadu Broumov – 
odbor památkové péče, výkazu výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení. 

5. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. 
Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost, nebo bránily v užívání díla 
k účelu, k němuž je dílo určeno. 



III. 
Doba plnění 

6. Zhotovitel zahájí dílo: 
- termín zahájení __________ (nejdříve 2. červen 2019) 
- termín dokončení stavby je __________ (nejpozději 29. září 2019) včetně vyklizení staveniště a odstranění drobných 
vad či nedodělků (vyplývající z předávacích protokolů). 
 

IV. 
Cena díla  

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovené dílo, specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rozsahu 
a ve výši:  
 
CENA CELKEM bez DPH   2 000 000,00- Kč 
DPH   420 000,00- Kč 
CENA CELKEM včetně DPH  2 420 000,00- Kč 
 

2. Rekapitulace stavby, soupis prací a výkaz výměr včetně nabídkových cen je uveden v příloze této smlouvy, která je 
nedílnou součástí smlouvy. 

3. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na 
vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla. 

4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
5. Platební podmínky - smluvenou cenu za dílo, bude účtovat zhotovitel objednateli měsíčně fakturou na základě 

odsouhlaseného soupisu provedených prací, sepsaného mezi zhotovitelem a objednatelem. 
6. Konečná i dílčí faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy a minimálně 

obsahovat: 
- označení faktury a číslo, 
- IČ a DIČ  
- datum vystavení faktury 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění 
- smluvenou dobu splatnosti 
- jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku 

(nebo jiné evidenci), včetně spisové značky 
- Sazba DPH 

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli oprávněně fakturovanou částku do 30 dnů po doručení faktury na jeho 
bankovní účet. Ve sporných případech se má za to, že objednatel obdržel fakturu třetí pracovní den po jejím odeslání 
doporučeně na následující adresu: Gymnázium, Hradební 218, 550 01 Broumov. V případě, že faktura zhotovitele 
nebude obsahovat některou náležitost v souladu s touto smlouvou nebo ji bude obsahovat neúplně, je objednatel 
oprávněn vrátit takovou fakturu zpět do pěti pracovních dnů po obdržení zhotoviteli k doplnění. Termín splatnosti 30 dnů 
běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. Konečnou fakturu vystaví a zašle zhotovitel objednateli do 14 dnů 
od data podpisu předávacího protokolu. 

8. Placení, které vyplývá ze smlouvy, je objednatel oprávněn z jakéhokoliv důvodu započítat proti svým nárokům vůči 
zhotoviteli, a to bez jeho písemného souhlasu. 

9. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření 
smlouvy předpokládat.  

10. Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty. 
11. Objednatel uhradí zhotoviteli v součtu daňové doklady do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 

10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o 
předání a převzetí díla. 

V. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Předmět smlouvy o dílo zhotovovaný zhotovitelem, zůstává vlastnictvím zhotovitele až do předání díla objednateli, bez 
vad a nedodělků, tedy do okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu. Od okamžiku oboustranného 
podpisu předávacího protokolu se stává předmět smlouvy o dílo vlastnictvím uživatele. Uživatel nemovitosti tak nese 
nebezpečí škody na věci.  

2. Uživatelem se rozumí vlastník nemovitosti, na níž bude prováděn předmět díla. 



VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel bez účasti objednatele zajistí, (v souladu s harmonogramem předaným objednateli), nerušené provádění 
svých prací s tím, že je povinen udržovat na místě provádění prací pořádek a čistotu; je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

2. V rámci provádění díla je zhotovitel zejména povinen opatřovat věci nezbytné k provedení díla, informovat objednatele o 
nesprávnosti jeho pokynů, mohl-li nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, upozornit na skryté překážky, které 
znemožňují provedení díla (nebo jeho části) a týkají se upravované věci nebo místa, kde má být dílo provedeno, a 
navrhnout změnu díla. 

3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v provádění 
díla, je oprávněn na ně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu se k těmto vytčeným nedostatkům vyjádřit. Jestliže se bude jednat o oprávněné vytýkání nedostatků v průběhu 
provádění díla a tyto nedostatky nebudou bez vážných důvodů odstraněny zhotovitelem v přiměřené lhůtě od doby, kdy 
byly ve stavebním deníku vytčeny, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. Je-li v průběhu provádění prací zapotřebí rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví či orgánů 
jiných, je objednatel, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, povinen včas požádat tyto orgány o 
projednání nebo rozhodnutí; k jednání s těmito orgány je povinen přizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnutí dotýká. 

5. Zhotovitel prostřednictvím oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla (stavební dozor) povede stavební 
deník a u jednoho z těchto pracovníků bude také uložen. Uvedení pracovníci budou do stavebního deníku zapisovat 
údaje, které pokládají za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj 
nahlížet oprávnění zástupci objednatele ve věcech realizace díla.  

6. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. 

7. Je nepřípustné zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí 
dnem oboustranného podpisu souhrnného předávacího protokolu. K tomuto dni předá zhotovitel objednateli jedno 
originální vyhotovení deníku. 

8. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů zajistí objednatel. 
9. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat 

ve věcech této smlouvy. 
10. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Opatření 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, 
zajišťuje na jednotlivých pracovištích zhotovitel. 

11. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 

VII. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. 
2. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit doklady požadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.). Pro přejímací řízení (a podpis předávacího 
protokolu) je zhotovitel povinen předložit stavební deník a doklad o likvidaci odpadů (doklad o úhradě skládkovného). 

3. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 3 pracovní dny před dohodnutým termínem definitivního vyklizení staveniště 
k akceptaci díla (podpisu předávacího protokolu). 

4. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese v místě provádění a  potvrdit podpisem předávacího 
protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 

5. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla provedením předávacího protokolu  s objednatelem před uplynutím 
dohodnutého termínu plnění. 

6. Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a neztíží 
užívání, je zhotovitel oprávněn takové dílo předat a žádat podpis předávacího protokolu, kde budou tyto případné 
ojedinělé drobné vady a nedodělky uvedeny. Předávací protokol však bude podepsán až po odstranění veškerých vad či 
nedodělků, tedy i těchto. 

7. O předání celého díla se sepíše předávací protokol, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací a konstatování, že celé dílo či předmětná část nemá žádné vady či nedodělky. Podkladem pro fakturaci je 
oboustranně podepsaný předávací protokol.  

8. Jestliže objednatel odmítá podepsat předávací protokol, sepíší zhotovitel s objednatelem zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu 
o převzetí, že dílo přejímá.    



VIII. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s plněním svých povinností v termínech dle čl. III., že zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý termín a každý započatý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení se zaplacením faktury, že zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ, že by zhotovitel porušil kterýkoliv svůj závazek vyplývající z čl. X. - Pojištění odpovědnosti za škodu, 
sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši ½ celkové ceny díla dle této smlouvy 
včetně DPH. 

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě smluvní strany sjednávají, že objednatel 
může požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a jde-li o prodlení, 
pak ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody 
v plném rozsahu. 

IX. 
Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo nebo jeho část v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé 
po odevzdání díla nebo jeho část odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 
V dalším platí stran vad díla ustanovení §2629 a násl. Občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že dodaný a namontovaný předmět díla bude minimálně po celou záruční dobu způsobilý 
pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví může být v průběhu záruční doby provedeno kontrolní měření. 

3. Záruční doba se sjednává v délce …….. (doplní dodavatel – minimálně 60) měsíců na provedené dílo. Záruční doba se 
počítá od data předání, tj. od data podpisu předávacího protokolu mezi uživatelem a zhotovitelem.  

4. Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které by se 
vyskytly během záruční doby, ve lhůtě 7 dní od doručení reklamace. 

X. 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel se zavazuje mít na dobu ode dne zahájení prací do předání dokončené stavby uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky a při odstraňování 
záručních vad, s limitem pojistného plnění alespoň 1 000.000,- Kč na každou pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele kdykoliv prokázat splnění povinnosti dle čl. X. odst. 1 a předložit doklady o 
řádném placení pojistného. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. 
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že: 

a) zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla 
vede nepochybně k vadnému plnění, 

b) zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší deseti 
dnů. 

3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení v placení fakturovaných částek po dobu delší než 30 
dnů od lhůty splatnosti.  

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou 
osobu. 

2. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení. 

3. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dodatky k této smlouvě musí být uzavřeny v písemné formě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 



4. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo 
účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou 
úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru. 

5. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění 
platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla. 

6. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, 
nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě XII.7 a XII.8. 

7. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr 
znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu 
plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu 
nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně 
stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. 

8. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy 
změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. 
Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na 
obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva 
měsíce.  

9. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou 
dohodou. Pokud by přesto nedošlo k odstranění sporu, je ujednáno, že v případě sporu je místně příslušný soud dle 
sídla objednatele. 

10. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je, nedohodnou – li se strany jinak, adresa sídla společnosti uvedená 
v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že jakákoliv písemnost byla druhé straně doručena třetí den po 
jejím prokazatelném odeslání stranou první. 

11. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Broumově dne …………… V ……………….... dne …………… 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
za objednatele za zhotovitele 
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Příloha č. 3   

 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem  

 

 „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“  
 
Zadavatel: 
 
Název:                                               Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
Sídlo:                                                 Hradební 218, 550 01 Broumov 
IČ:                                      486 23 679 
DIČ:                                                  CZ 486 23 679 
Osoba oprávněná jednat:              Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy 
 
 
Uchazeč: 
 
Obchodní jméno/název: ……………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….. 
IČ: ………………………………………………………………………………………………....... 
DIČ: ………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupena: …………………………………………………………………………………….. 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji místopřísežně, že: 
a) jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku, 
b) vůči mému majetku, jako fyzické osoby, nebo společnosti, jako právnické osoby neprobíhá 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči mně, jako fyzické osobě, nebo společnosti, jako právnické 
osobě není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
c) nejsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v likvidaci, 
d) nemám jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 
e) nemám jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 
f) nejsem veden v registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek 
 
V ……………………………..…. dne……………………………….. 
 
 
 

..………………………………………….. 
podpis oprávněného zástupce 
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Uchazeč dále prohlašuje, že: 
 

a) je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné evidenci 
b) disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské 
oprávnění či licencí plně pokrývající rozsah předmětu veřejné zakázky, 

 
Uchazeč dále prohlašuje, že: 
 
v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavby, přičemž za významnou stavbu zadavatel 
považuje realizaci stavby, jejímž předmětem plnění dodávky v hodnotě alespoň 350 000,00 Kč bez 
DPH za jednu stavbu.  
 

Uchazeč dále prohlašuje, že 
a) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 
 
 
 
 
V ……………………………..…. dne……………………………….. 
 

 

                                                                                              
     ………………………………………….. 

                                                                                podpis oprávněného zástupce 



Příloha č. 4 

 

SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY O DÍLO NA PROFILU ZADAVATELE 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

 

 „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“  
 
Zadavatel: 
 
Název:                                              Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
Sídlo:                                                 Hradební 218, 550 01 Broumov 
IČ:                                                     486 23 679 
DIČ:     CZ 486 23 679 
Osoba oprávněná jednat:  Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy 
 
 
Uchazeč: 
 
Obchodní jméno/název: ……………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….. 
IČ: ………………………………………………………………………………………………....... 
DIČ: ………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupena: …………………………………………………………………………………….. 

 
 
tímto čestně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva o dílo uzavřená na tuto veřejnou zakázku, 
včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu 
zadavatele, a to na URL adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_index.html a 
http://www.GYBROUMOV.CZ v detailu výše uvedené veřejné zakázky.   
 
V …………....….. dne ……. 2019 
                                             

                                  
........................................................................ 

                                                                     podpis osoby oprávněné jednat 
                                                                    jménem zájemce 

 
Pozn.: Zájemce (dodavatel) je povinen v nabídce označit části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Zájemce 
(dodavatel) je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze 
považovat text návrhu smlouvy uveřejněný jako příloha Zadávací dokumentace ani údaje o nabídkové 
ceně. 



Příloha č. 5 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

 

 „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“  
 
Zadavatel: 
 
Název:                                              Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
Sídlo:                                                 Hradební 218, 550 01 Broumov 
IČ:                                                     486 23 679 
DIČ:     CZ 486 23 679 
Osoba oprávněná jednat:  Mgr. Jiří Ringel 
 
 
Uchazeč: 
 
Obchodní jméno/název: ……………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….. 
IČ: ………………………………………………………………………………………………....... 
DIČ: ………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupena: …………………………………………………………………………………….. 
 

Prohlašuji místopřísežně, že: 

a) jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku vázán celým obsahem přiložené 

nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty (90 dnů od uplynutí lhůty pro 

doručení nabídky); 

b) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o 

předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti; 

c) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku 

prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných 

dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími 

podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo 

technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji 

je. 

 

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 

V …………....….. dne ……. 2019 

                                             

                                                                                                 

........................................................................ 

                                                                     podpis osoby oprávněné jednat 

                                                                    jménem zájemce 



Příloha č. 6 

 

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

 

 „GYMNÁZIUM BROUMOV – OPRAVA OKEN 2019“  
 
Zadavatel: 
 
Název:                                              Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
Sídlo:                                                 Hradební 218, 550 01 Broumov 
IČ:                                                     486 23 679 
DIČ:     CZ 486 23 679 
Osoba oprávněná jednat:  Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy 
 
 
Uchazeč: 
 
Obchodní jméno/název: ……………………………………………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….. 
IČ: ………………………………………………………………………………………………....... 
DIČ: ………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupena: …………………………………………………………………………………….. 
 

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v zadávací dokumentaci uvádím seznam 
subdodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky. 
A) 
Dodavatel ……………………………………………………………………..…………… 
se sídlem …………………………………………………………………………………… 
zastoupený ………………………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………………………………….. 
Seznam dodávek (jednotlivých komodit), které bude subdodavatel poskytovat: 
Procento celkového finančního objemu dodávek, které bude tento subdodavatel realizovat: 
 
B) 
Dodavatel ……………………………………………………………………..…………… 
se sídlem     ………………………………………………………………………………… 
zastoupený ………………………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………………………………….. 
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: 
Procento celkového finančního objemu dodávek, které bude tento subdodavatel realizovat: 
 
V …………....….. dne ……. 2019 
                                             

                                                                                                 
........................................................................ 

                                                                     podpis osoby oprávněné jednat 
                                                                    jménem zájemce 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 48623679

Gymnázium Broumov - okna DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 76489337

Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337

Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Gymnázium Broumov - oprava oken 2019

etapa II - Repase oken

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: Gymnázium Broumov - okna Projektant: Tomáš Valenta

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766-1 - Konstrukce truhlářské - průčelí B 0,00

    766-2 - Konstrukce truhlářské - průčelí A 0,00

    766-3 - Konstrukce truhlářské - průčelí D 0,00

    766-4 - Konstrukce truhlářské - průčelí E 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

etapa II - Repase oken

Gymnázium Broumov - oprava oken 2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: Gymnázium Broumov - okna Projektant: Tomáš Valenta

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766-1 Konstrukce truhlářské - průčelí B 0,00

1 K a

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla vnitřního křídla, 1800 x 

2800 - okno 3

kus 0,00

2 K b
REPASE dle zadání, okno dřevěné, trojkřídlé, doplnění 

izolačního dvojskla křídla, 1000 x 2800 - okno 5
kus 0,00

3 K c

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé 

segmentové, doplnění izolačního dvojskla křídla, 1800 

x 2800 - okno 1

kus 0,00

4 K 998766203B

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

soub 0,00

D 766-2 Konstrukce truhlářské - průčelí A 0,00

5 K d
REPASE dle zadání, okno dřevěné, čtyřkřídlé, doplnění 

izolačního dvojskla křídla, 1500 x 2800 - okno 14
kus 0,00

6 K e

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla vnitřního křídla, 1800 x 

2800 - okno 3

kus 0,00

7 K f

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé 

segmentové, doplnění izolačního dvojskla křídla, 1800 

x 2800 - okno 1

kus 0,00

8 K 998766203A

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

soub 0,00

D 766-3 Konstrukce truhlářské - průčelí D 0,00

9 K g
REPASE dle zadání, okno dřevěné, trojkřídlé, doplnění 

izolačního dvojskla křídla, 1200 x 2800 - okno 16
kus 0,00

10 K h

REPASE dle zadání, okno dřevěné, pevné sklení, 

doplnění izolačního dvojskla vnitřního křídla, 2400 x 

1800 - okno 22

kus 0,00

11 K 998766203D

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

soub 0,00

D 766-4 Konstrukce truhlářské - průčelí E 0,00

12 K ch
REPASE dle zadání, okno dřevěné, trojkřídlé, doplnění 

izolačního dvojskla křídla, 1200 x 2800 - okno 16
kus 0,00

13 K i

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla křídla, 1600 x 2800 - okno 

23

kus 0,00

14 K j

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla křídla, 1750 x 2800 - okno 

24

kus 0,00

15 K k

REPASE dle zadání, okno dřevěné, šestikřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla křídla, 2400 x 2200 - okno 

25

kus 0,00

16 K l

REPASE dle zadání, okno dřevěné, dvoukřídlé, 

doplnění izolačního dvojskla křídla, 1000 x 1100 - okno 

27

kus 0,00

17 K 998766203E

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

soub 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

18 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
soub 0,00

Gymnázium Broumov - oprava oken 2019

etapa II - Repase oken
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etapa 2019 - rozsah prací na repase oken:
- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

POSTUP OCEŇOVÁNÍ OKEN:
a) PRŮČELÍ B - OKNA 3 (10 KS)
b) PRŮČELÍ B - OKNA 5 (2 KS)
c) PRŮČELÍ B - OKNA 1 (8 KS)
d) PRŮČELÍ A - OKNA 14 (8 KS)
e) PRŮČELÍ A - OKNA 3 (39 KS)
f) PRŮČELÍ A - OKNA 1 (24 KS)
g) PRŮČELÍ D - OKNA 16 (8 KS)
h) PRŮČELÍ D - OKNA 22 (1 KS)
ch) PRŮČELÍ E - OKNA 16 (11 KS)
i) PRŮČELÍ E - OKNA 23 (4 KS)
j) PRŮČELÍ E - OKNA 24 (2 KS)
k) PRŮČELÍ E - OKNA 25 (2 KS)
l) PRŮČELÍ E - OKNA 27 (2 KS)
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LEGENDA:

PŘEDCHOZÍ ETAPY - JIŽ PROVEDENÉ ČÁSTI REPASOVANÝCH /
VYMĚNĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

ETAPA 2019 - REPAS STÁVAJÍCÍCH DUBOVÝCH OKEN VČ. NÁTĚRU

POZNÁMKA:

ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI
VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ
ZAMĚŘIL, NEBOŤ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA
STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.

PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSOUDÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.

etapa 2019 - rozsah prací na repase oken:
- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

POSTUP OCEŇOVÁNÍ OKEN:
a) PRŮČELÍ B - OKNA 3 (10 KS)
b) PRŮČELÍ B - OKNA 5 (2 KS)
c) PRŮČELÍ B - OKNA 1 (8 KS)
d) PRŮČELÍ A - OKNA 14 (8 KS)
e) PRŮČELÍ A - OKNA 3 (39 KS)
f) PRŮČELÍ A - OKNA 1 (24 KS)
g) PRŮČELÍ D - OKNA 16 (8 KS)
h) PRŮČELÍ D - OKNA 22 (1 KS)
ch) PRŮČELÍ E - OKNA 16 (11 KS)
i) PRŮČELÍ E - OKNA 23 (4 KS)
j) PRŮČELÍ E - OKNA 24 (2 KS)
k) PRŮČELÍ E - OKNA 25 (2 KS)
l) PRŮČELÍ E - OKNA 27 (2 KS)
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LEGENDA:

PŘEDCHOZÍ ETAPY - JIŽ PROVEDENÉ ČÁSTI REPASOVANÝCH /
VYMĚNĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

ETAPA 2019 - REPAS STÁVAJÍCÍCH DUBOVÝCH OKEN VČ. NÁTĚRU

POZNÁMKA:

ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI
VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ
ZAMĚŘIL, NEBOŤ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA
STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.

PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSOUDÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.

etapa 2019 - rozsah prací na repase oken:
- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

POSTUP OCEŇOVÁNÍ OKEN:
a) PRŮČELÍ B - OKNA 3 (10 KS)
b) PRŮČELÍ B - OKNA 5 (2 KS)
c) PRŮČELÍ B - OKNA 1 (8 KS)
d) PRŮČELÍ A - OKNA 14 (8 KS)
e) PRŮČELÍ A - OKNA 3 (39 KS)
f) PRŮČELÍ A - OKNA 1 (24 KS)
g) PRŮČELÍ D - OKNA 16 (8 KS)
h) PRŮČELÍ D - OKNA 22 (1 KS)
ch) PRŮČELÍ E - OKNA 16 (11 KS)
i) PRŮČELÍ E - OKNA 23 (4 KS)
j) PRŮČELÍ E - OKNA 24 (2 KS)
k) PRŮČELÍ E - OKNA 25 (2 KS)
l) PRŮČELÍ E - OKNA 27 (2 KS)



Tabulka všech výplní otvorů

ID

1

3

5

14

16

22

23

24

Popis

Repas dřevěného okna zdvojeného
šestikřídlého s vnějšími horními křídly
segmentovými, otvíravé, obloukové. Repase
spočívá v očištění oken, dopasování,
výměna vnějšího skla za dvojsklo 4-16-4,
zalištování, výměna okapniček, zafrézování
těsnění, nátěr ořech

Repas dřevěného okna zdvojeného,
šestikřídlého s vnějšími horními křídly
segmentovými, otvíravé. Repase spočívá v
očištění oken, dopasování, výměna vnějšího
skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
tříkřídlého, horní křídlo výklopné, spodní
otvíravé. Repase spočívá v očištění oken,
dopasování, výměna vnějšího skla za
dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
tříkřídlého, horní křídlo výklopné, spodní
otvíravé. Repase spočívá v očištění oken,
dopasování, výměna vnějšího skla za
dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
tříkřídlého, horní křídlo výklopné, spodní
otvíravé. Repase spočívá v očištění oken,
dopasování, výměna vnějšího skla za
dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného, pevné
sklení. Repase spočívá v očištění oken,
dopasování, výměna vnějšího skla za
dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
šestikřídlého s vnějšími horními křídly
segmentovými, otvíravé. Repase spočívá v
očištění oken, dopasování, výměna vnějšího
skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
šestikřídlého s vnějšími horními křídly
segmentovými, otvíravé. Repase spočívá v
očištění oken, dopasování, výměna vnějšího
skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Průčelí

B + A

B + A

B

A

D + E

D

I

J

Množství

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

Rozměry Š x V

1 800x2 800

1 800x2 800

1 000x2 800

1 500x2 800

1 200x2 100

2 400x1 800

1 600x2 200

1 750x2 200

2D symbol Pohledy

POZNÁMKA:
ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI
VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ
ZAMĚŘIL, NEBOŤ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA
STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.

PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSOUDÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.

25

27

Repas dřevěného okna zdvojeného,
šestikřídlého s vnějšími horními křídly
segmentovými, otvíravé. Repase spočívá v
očištění oken, dopasování, výměna vnějšího
skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

Repas dřevěného okna zdvojeného,
dvoukřídlého otvíravého. Repase spočívá v
očištění oken, dopasování, výměna vnějšího
skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna
okapniček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.

K

L

DLE
NABÍDKY

DLE
NABÍDKY

2 400x2 200

1 000x1 100

Tabulka všech výplní otvorů

ID Popis Průčelí Množství Rozměry Š x V 2D symbol Pohledy

etapa 2019 - rozsah prací na repase oken:
- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

POSTUP OCEŇOVÁNÍ OKEN:
a) PRŮČELÍ B - OKNA 3 (10 KS)
b) PRŮČELÍ B - OKNA 5 (2 KS)
c) PRŮČELÍ B - OKNA 1 (8 KS)
d) PRŮČELÍ A - OKNA 14 (8 KS)
e) PRŮČELÍ A - OKNA 3 (39 KS)
f) PRŮČELÍ A - OKNA 1 (24 KS)
g) PRŮČELÍ D - OKNA 16 (8 KS)
h) PRŮČELÍ D - OKNA 22 (1 KS)
ch) PRŮČELÍ E - OKNA 16 (11 KS)
i) PRŮČELÍ E - OKNA 23 (4 KS)
j) PRŮČELÍ E - OKNA 24 (2 KS)
k) PRŮČELÍ E - OKNA 25 (2 KS)
l) PRŮČELÍ E - OKNA 27 (2 KS)
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