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PRAHA ÁBLICE - ZASTÁVKOVÉ P ÍST EŠKY

TEL.: 773 789 670

. ZBOŽÍ

E-MAIL: zuzana.dobesova@streetpark.cz

M stská ást Praha- áblice
Mgr. Martin Tumpach
Kv tnová 553/52
182 00  Praha - áblice

eská republika

NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA / MJ
BEZ DPH

DPH CELKEM K
BEZ DPH

PRO:

ZPF602b-s.t

s bo nicemi / 6 modul  / ocel zn.+prášk.vypal.barva / st echa 
SATINATO / záda + boky iré kalené sklo / profily d evo tropické / 
délka 6152mm

1FRAMEO zastávkový p íst ešek 123 420,00 Kks 21% 123 420,00 K

PSF602

6 modul  s bo nicemi / motiv Kv tnová

1pískování skel FRAMEO 29 250,00 Kks 21% 29 250,00 K

M.ZPF.62

vrtání,chemie, kotvící materiál - bez spodních staveb

1Montáž ZP FRAMEO M/B=6/2 12 000,00 Kks 21% 12 000,00 K

AZPF401b-s.t

bez bo nic / 4 moduly / ocel zn.+prášk.vypal.barva / st echa 
SATINATO / záda iré kalené sklo / profily d evo tropické / délka 
4152mm / úprava stojen dle sklonu terénu

1atyp FRAMEO zastávkový p íst ešek 86 410,00 Kks 21% 86 410,00 K

PSF401

4 moduly bez bo nic / motiv áblická

1pískování skel FRAMEO 18 120,00 Kks 21% 18 120,00 K

M.ZPF.41

vrtání,chemie, kotvící materiál - bez spodních staveb

1Montáž ZP FRAMEO M/B=4/0 8 000,00 Kks 21% 8 000,00 K

AZPF301b-s

bez bo nic / 3 moduly / ocel zn.+prášk.vypal.barva / st echa 
SATINATO / bez zadní sklen né výpln  / bez lavi ky / délka 
3152mm

1atyp FRAMEO zastávkový p íst ešek 64 350,00 Kks 21% 64 350,00 K

M.ZPF.31

vrtání,chemie, kotvící materiál - bez spodních staveb

1Montáž ZP FRAMEO M/B=3/0 8 000,00 Kks 21% 8 000,00 K

ZPF202b-s.t

s bo nicemi / 2 moduly / ocel zn.+prášk.vypal.barva / st echa 
SATINATO / záda iré kalené sklo / profily d evo tropické / délka 
2120mm

2FRAMEO zastávkový p íst ešek 71 076,00 Kks 21% 142 152,00 K

M.ZPF.22

vrtání,chemie, kotvící materiál - bez spodních staveb

2Montáž ZP FRAMEO M/B=2/2 7 000,00 Kks 21% 14 000,00 K

OZPb

ocel zn. + prášk.vypal.barva / upevn ný na st eše p íst ešku

5ozna ník zastávkových p íst ešk 1 800,00 Kks 21% 9 000,00 K

© Soft-4-Sale18N.ZD0365 Strana 1 z 2



NABÍDKA
Tel.: 773 789 670
E-mail: obchod@streetpark.cz
www.streetpark.cz

STREETPARK s.r.o.
Ptá ov 40
674 01  T ebí

DopM

balné, manipulace, doprava až na místo ur ení , montážní eta

2Doprava 10 600,00 Kpol 21% 21 200,00 K

0-Sleva01 1Poskytnutá sleva -65 000,00 Kpol 21% -65 000,00 K

CELKEM BEZ DPH: 470 902,00 K
CELKEM DPH 21% 98 889,42 K
CELKEM V ETN  DPH: 569 791,42 K

Platnost nabídky je 3 m síce od data vystavení

   Smluvní podmínky:
Termín dodání je 10-12 týdn  ode dne, kdy zhotoviteli bude doru eno objednatelem podepsané potvrzení objednávky nebo od 
podpisu smlouvy, není-li dohodnuto jinak. 
Platební podmínky dle dohody. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), bez zam ení a vytý ení sítí. Pro p ípad prodlení objednatele s 
úhradou faktury bude objednateli ú tována smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení.
Objednatel nabývá vlastnické právo k p edm tu díla až úplným zaplacením sjednané ceny. Do úplného zaplacení sjednané ceny 
z stává p edm t díla ve výlu ném vlastnictví zhotovitele. 
V p ípad , že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla ádn  a v as, má zhotovitel právo na odstoupení od smlouvy a 
má právo požadovat vrácení p edm tu díla, p i emž objednatel je povinen p edm t díla zhotoviteli bez zbyte ného odkladu vydat. 
Objednatel nemá právo prodat p edm t díla 3. osob  v p ípad , kdy ádn  neuhradil sjednanou cenu p edm tu díla a není tudíž 
jeho vlastníkem. Porušení tohoto závazku m že být posuzováno jako spáchání trestného inu zpronev ry. 
Nebezpe í škody na p edm tu díla p echází z objednatele na zhotovitele okamžikem p evzetí objednatelem. 

 V nabídkových cenách není zapo tena spodní stavba.
Montáž je možná i svépomocí na základ  výkres  zhotovitele. V tomto p ípad  dodávka neobsahuje kotvící materiál.
U zastávkových p íst ešk  a kryt  na kontejnery/popelnice/kola provádí montáž výhradn  naše firma BLACKBOX s.r.o.
V p ípad  nutnosti více výjezd  montážní ety nebo marných výjezd  z d vodu nep ipravenosti stavby, budou ú továny náklady dle 
po tu uskute n ných výjezd  dle výše uvedené kalkulace.
Pokud není možno objednavateli doru it / dodat / expedovat /odvést si na vlastní náklady objednané zboží v domluveném termínu, 
bude mu naú tován poplatek za skladné ve výši 30,-  za 1ks/den.
Záruka (standardn  24 m síc ) za íná b žet od podpisu P edávacího protokolu a Prohlášení o shod . Záruka se vztahuje na 
p edm t díla, nikoliv na práce a závady zp sobené neodbornou manipulací. Objednatel podpisem p edávacího protokolu stvrzuje, 
že se seznámil s údržbovým manuálem, ve kterém jsou doporu ení na balení, skladování a transport. Nevhodné skladování 
p edm tu díla není p edm tem reklamace.
Standardní odstíny RAL (výrobky mobiliarpro.cz): 9006 (st íbrná sv tlý hliník), 9007 (st íbrná tmavší hliník), 7016 (antracitová 
šedá), 9005 ( erná). Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné za p íplatek na základ  dohody.
Výrobky zhotovitele jsou chrán ny pr myslovým vzorem.
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