
Místo Praha 8-Ďáblice_BUS přístřešky
Kontakt Ing. Mgr. Martin Tumpach GSM: 602 696 390

Městská část Praha – 

Ďáblice email: martin.tumpach@dablice.cz

Datum: 02.05.2018

Zpracoval: Ing. Lukáš Vařečka tel. 602 777 502, l.varecka@mmcite.cz

Realizace: 7-8 týdnů od objednání

KVĚTNOVÁ

Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

AE410a-SS Autobusový přístřešek Aureo

Krytá plocha 9 m2, 5,5 x 1,7m, zastřešení kaleným 

bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené 

bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené 

sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou 

přístřešku, lavička z tropického dřeva bez 

povrchové úpravy 115 260 Kč 1 115 260 Kč

Montáž 13 200 Kč 1 13 200 Kč

polepy na skla imitace pískování (4x sklo zadní + 

2x boční) 3 500 Kč 6 21 000 Kč

Suma 149 460 Kč

pozn.: barva ocelové kce dle základního vzorníku RAL

ĎÁBLICE

Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

AE310a-SS Autobusový přístřešek Aureo

Krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným 

bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené 

bezpečnostní sklo, bez CLV,  odvodnění vedené 

sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou 

přístřešku, lavička z tropického dřeva bez 

povrchové úpravy 90 150 Kč 1 90 150 Kč

Montáž 11 400 Kč 1 11 400 Kč

polepy na skla imitace pískování (3x sklo zadní + 

2x boční) 3 500 Kč 5 17 500 Kč

Suma 119 050 Kč

pozn.: barva ocelové kce dle základního vzorníku RAL

K LETŇANŮM

Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

AE300-SS Autobusový přístřešek Aureo

Krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným 

bezpečnostním sklem, atyp bez zadní skleněné 

stěny a bez lavičky, odvodnění vedené sloupem s 

vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku 69 659 Kč 1 69 659 Kč

atyp Montáž 9 750 Kč 1 9 750 Kč

Suma 79 409 Kč

pozn.: barva ocelové kce dle základního vzorníku RAL

mailto:priprava@obis-sro.cz


K LETŇANŮM (SMĚR LÁDVÍ)

Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

AE210a-SS Autobusový přístřešek Aureo

Krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným 

bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené 

bezpečnostní sklo, bez CLV,  odvodnění vedené 

sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou 

přístřešku, lavička z tropického dřeva bez 

povrchové úpravy 71 210 Kč 1 71 210 Kč

Montáž 9 990 Kč 1 9 990 Kč

Suma 81 200 Kč

pozn.: barva ocelové kce dle základního vzorníku RAL

NA PRAMENECH

Typ Výrobek Výr. řada Popis Cena Počet Celkem

AE210a-SS Autobusový přístřešek Aureo

Krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným 

bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené 

bezpečnostní sklo, bez CLV,  odvodnění vedené 

sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou 

přístřešku, lavička z tropického dřeva bez 

povrchové úpravy 81 210 Kč 1 81 210 Kč

Montáž 9 990 Kč 1 9 990 Kč

Suma 91 200 Kč

pozn.: barva ocelové kce dle základního vzorníku RAL

Mobiliář celkem 465 989 Kč

Montáž celkem 54 330 Kč

Suma 520 319 Kč

vzdálenost km 320

Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo 32 000 Kč

Doprava montážní čety (2x) 10 560 Kč

Celkem s dopravou bez DPH 562 879 Kč

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 2 VÝJEZDY. Pokud dojde k více výjezdům na 

základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zaslaného výkresu kotvení), bude účtována částka 5 280,- Kč 



za každý další výjezd.

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření, vytýčení sítí a elektrorevize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody.

U osvětlených sloupků je cena bez elektrozapojení.

Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,

 Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2018.

Termín dodání u typových výrobků je 5 - 6 týdnů od potvrzní objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobů

se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

V objednávce je nutno specifikovat barevný odstín kovové konstrukce (RAL) a u borovice a resysty odstín lazury

Standardní odstíny RAL (výrobky mmcité):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.

Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqoa zůstávají v pohledové hliníkové slitině

(není-li v nabídce uvedeno jinak), mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení (není-li smluvně dohodnuto jinak). 

V případě sjednání  zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před

zaplacením sjednáné zálohy).

Standardní záruka 60 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu

dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářívky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcité jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabíce až úplným

zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví

mmcité 1, a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do

objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky



zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního

vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, 

které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se

této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny

předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti 

objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn

oznámit případné třetí osobě i dodavatel.


