Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova “UČÍME SE FILMEM“

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
OBJEDNATEL 1:

Region Pošembeří o.p.s.

Zastoupená:

Mgr. Miloslav Oliva – ředitel o.p.s.

Kontaktní osoba:

Ing. Štěpánka Šoupalová

Kontaktní adresa:

nám. A. z Pardubic 56, 282 01 Český Brod

Telefonní číslo:

+420 732 23 01 23

e-mailová adresa:

soupalova@posemberi.cz

www:

www.posemberi.cz

IČ:

27863492

OBJEDNATEL 2:

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Zastoupená:

Jaroslava Saifrtová, DiS – ředitelka o.p.s.

Kontaktní osoba:

PhDr. Pavla Řehořová

Kontaktní adresa:

Wilsonova 599, 274 01 Slaný

Telefonní číslo:

+420 604 980 082

e-mailová adresa:

rehorova@premyslovci.cz

www:

www.premyslovci.cz

IČ:

24828815
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OBJEDNATEL 3:

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Zastoupená:

Jiří Kužel – ředitel o.p.s.

Kontaktní osoba:

Zdenka Fořtová

Kontaktní adresa:

Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56

Telefonní číslo:

731 402 801

e-mailová adresa:

mas.sedlcansko@email.cz

www:

www.massedlcansko.eu

IČ:

27408116

OBJEDNATEL 4:
Zastoupená:

Vyhlídky, občanské sdružení
Mgr. Galina Čermáková

Kontaktní osoba:

Mgr. Galina Čermáková

Kontaktní adresa:

Nebužely 92, 277 34

Telefonní číslo:

+420 724 068 686

e-mailová adresa:

agconsult@seznam.cz

www:

www.vyhlidky.cz

IČ:

26676184

a
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“
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Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujícím textu Smlouvy o dílo:
Článek I.
Předmět smlouvy
1.1. Dodávka populárně-naučných dokumentárních filmů pro projekt „UČÍME SE FILMEM“.
Předmětem plnění této zakázky je dodávka následujících produktů:
1) 26 ks DVD s populárně-naučnými filmy ve čtyřech kopiích s možností dalšího šíření pro
účely
a) promítání na workshopech pro širokou veřejnost
b) promítání na workshopech pro odbornou veřejnost
c) tzv. Mediatéky – tj. uchování filmů vždy min. ve 4 v kopiích na DVD po dobu min. 5
let od uzavření Smlouvy o dílo
d) průřezového DVD, které bude např. obsahovat některé vybrané filmy, příp.
sestřihy z nich
Filmy musí svým obsahem naplňovat následující témata (přičemž je přípustné, aby se
v jednom filmu objevila vazba na vícero uvedených témat současně):
1) Prostupnost venkovské krajiny
2) Samospráva na venkově
3) Veřejný prostor na venkově
4) Ekonomika na venkově
2) 4 kopie upoutávky projektu a znělek projektu, 4 projektových témat a filmového festivalu
3) průřezové DVD (200 ks kopií)

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla zakázky „Populárně-naučné dokumentární filmy pro
projekt „UČÍME SE FILMEM“, podle Výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky pro
projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova „UČÍME SE FILMEM“.
1.2. Místem využití dodaných DVD budou kanceláře Objednatelů 1 – 4 a jimi pronajaté
prostory, včetně kinosálu v Českém Brodě.
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1. 1. zaplatit zhotoviteli
cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této
smlouvě.
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Článek II.
Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1. 1. v období nejpozději do 30.9.2013.
2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou ukončení plnění.

Článek III.
Cena za dílo
3. 1. Cena za dílo dle bodu 1. 1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
dohodou smluvních stran v v celkové výši 773.200,- Kč včetně DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
3.2. Daňové doklady budou zasílány na adresu příslušných objednavatelů 1 – 4 následovně:
Region Pošembeří o.p.s. (Objednatel č. 1):
Překlady/titulky 26 filmů, jazyková korektura, dramatická úprava
Přepis, transudace, digitalizace, střih
Průřezové DVD (200 ks)

max. 195.000,- Kč
max. 65.000,- Kč
max. 25.200,- Kč

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. (Objednatel č. 2):
Mastering, finální sesazení stop, množení, obaly, kopie
Výroba znělek, sestřih, úprava amatérských filmů

max. 78.000,- Kč
max. 80.000,- Kč

MAS Sedlčansko, o.p.s. (Objednatel č. 3):
Autorská práva

max. 150.000,- Kč

Vyhlídky, občanské sdružení (Objednatel č. 4):
Náklady akvizice, produkční, organizace výroby

max. 180.000,- Kč

3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1. 1. bez předchozího
uzavření písemného dodatku k této Smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude
účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
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Článek IV.
Platební podmínky
4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
4.2. Dodávka bude zadavatelem hrazena dodavateli na základě faktur, které budou
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a bude v nich uveden název akce, název a číslo projektu zadavatele a
označení:
Faktura je určena pro projekt „UČÍME SE FILMEM“ (12/017/4210a/120/000085), který
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

4.3. Daňový doklad bude vystaven po převzetí dodávky zadavatelem a kontrole její
komplexnosti a posouzení souladu s Předmětem smlouvy. Výsledek této kontroly bude
uveden v předávacím protokolu. Uvedený předávací protokol je dodavatel povinen předložit
zaavateli nejpozději do 7 dnů od předání dodávky. Zadavatel provede kontrolu takto
předloženého předávacího protokolu do 5 pracovních dnů a do 5 pracovních dnů po
doručení odsouhlaseného protokolu vystaví dodavatel daňový doklad.
4.4. Splatnost daňových dokladů vystavených dodavatelem je 30 kalendářních dnů ode dne
jejich vystavení a za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a
budou splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura
splatnosti.
4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

5

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova “UČÍME SE FILMEM“

Článek V.
Vlastnické právo k dílu
5.1. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části po jeho převzetí a zaplacení dle
odst. 4.5. této smlouvy.
5.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby
řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
5.3. Objednatel je oprávněn zdarma poskytnout kopie DVD ostatním MAS podílejícím se na
projektu „UČÍME SE FILMEM“ k využití dle vymezeného účelu Smlouvy.

Článek VI.
Provádění díla a nebezpečí škody na díle
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
6.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s bodem 1.
1., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel
garantuje, že při realizaci díla bude použito materiálů a technologií schválených v ČR.
6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace, dle uzavřené Smlouvy o
dílo a v souladu se souvisejícími právními předpisy a normami. Veškeré odchylky od
předmětu díla daného zadávací dokumentací mohou být prováděny pouze tehdy,
budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem.
6.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Při provádění
díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
6.5. Dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě odsouhlaseného Protokolu o
předání a převzetí díla, podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, případně okamžitě přerušil provádění
prací do doby projednání rozporovaných částí díla. Jestliže zhotovitel díla nezjedná
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nápravu ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2 obchodního
zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6.7

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě
písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází
nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

6.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze zadávací dokumentace a položkového rozpočtu. Pokud nesplněním
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Článek VII.
Splnění a předání díla
8.1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle
bodu 1. 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které
je povinen zhotovitel zpracovávat.

8.2.

Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je řádně a kvalitně provedené.

8.3.

Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1. 1. bude předáno objednateli na základě
písemného Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci
smluvních stran (dále jen „protokol“). Termín předání a převzetí díla bude
zhotovitelem objednateli písemně oznámen minimálně 7 dní předem.

8.4.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
zápis obsahovat i tyto náležitosti:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu
narovnání.

8.5.

Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných
dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel
rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo
7
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při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle
bodu 8.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést
v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem,
případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání
zhotovitelem objednateli.
8.6.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků,
pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne
předání a převzetí díla.

Článek VIII.
Záruční podmínky
8.1. Délka záruční doby je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a
nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
8.2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu
dohodnutém při reklamačním řízení. Jestliže se však ukáže, že jde o vady
neodstranitelné, nebo že s jejich odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady,
může objednatel požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části se budou shodovat se specifikací stanovenou
v zadávací dokumentaci a položkového rozpočtu, vč. jejích změn a doplňků, vlastnosti
uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době.
8.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
napraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy,
pokud byla objednatelem potvrzena.
8.6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Objednatel je povinen vady písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
8.7. V případě závady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od písemného nahlášení závady (i elektronickou
8
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poštou). Odstranění vady provede zhotovitel v nejkratším, technicky možném termínu.
V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady ve výše uvedeném termínu, či
neodstraní vadu v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu pomocí
třetí strany na náklady zhotovitele.
8.8. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
8.9. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.
Článek IX.
Pozáruční servis
9.1. Zhotovitel se zavazuje k poskytování servisních prací na díle po dobu udržitelnosti
projektu.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na
zhotovitele.
10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 8. 2. této
smlouvy.
10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.
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10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.
10.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se
plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní
strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených
nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupením od smlouvy.
10.7. Tato smlouva zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění, okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy
z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků
doručeno druhé smluvní straně.
Článek XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla dle článku I., je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí 500 Kč za každý byť i
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nastoupení k odstranění vad a nedodělků,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí 500 Kč za každý i
započatý den prodlení.
11.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11. 1. a 11. 2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat
samostatně a bez ohledu na její výši.
11.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
11.5. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým
se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
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Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují doporučeně nebo
osobně. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní
straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho
prostřednictvím, písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím
nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského
soudního řádu.
13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran.
13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním
zákoníkem.
13.5. Za den doručení písemností, pokud není prokázaný jiný den doručení, se rozumí
poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u držitele poštovní
licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl.
13.6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České
republiky. V souladu s ustanovením §89a zákona č.99/1963, Občanský soudní řád,
v platném znění, je místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně
příslušný soud v sídle objednatele.
13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a
zhotovitel 1 stejnopis.
13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
V ………..………..……. dne …………………...

V ………..………..……. dne …………………...

…………………………………….

……..…………………………………

Objednatel 1

Objednatel 2
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V ………..………..……. dne …………………...

V ………..………..……. dne …………………...

…………………………………….

……..…………………………………

Objednatel 3

Objednatel 4

V ………..………..……. dne …………………...
……..…………………………………
Zhotovitel
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Příloha 1:

Položkový rozpočet

Region Pošembeří o.p.s. (Objednatel č. 1):
Překlady/titulky 26 filmů, jazyková korektura, dramatická úprava ……………….,- Kč (bez DPH)
DPH
……………….,- Kč
včetně DPH
……………….,- Kč
Přepis, transudace, digitalizace, střih
DPH
včetně DPH

……………….,- Kč (bez DPH)
……………….,- Kč
……………….,- Kč

Průřezové DVD (200 ks)
DPH
včetně DPH

……………….,- Kč (bez DPH)
……………….,- Kč
……………….,- Kč

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. (Objednatel č. 2):
Mastering, finální sesazení stop, množení, obaly, kopie
DPH
včetně DPH

……………….,- Kč (bez DPH)
……………….,- Kč
……………….,- Kč

Výroba znělek, sestřih, úprava amatérských filmů
DPH
včetně DPH

……………….,- Kč (bez DPH)
……………….,- Kč
……………….,- Kč

MAS Sedlčansko, o.p.s. (Objednatel č. 3):
Autorská práva
DPH
včetně DPH

……………….,- Kč (bez DPH)
……………….,- Kč
……………….,- Kč

Vyhlídky, občanské sdružení (Objednatel č. 4):
Náklady akvizice, produkční, organizace výroby
……………….,- Kč (bez DPH)
DPH
……………….,- Kč
včetně DPH
……………….,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
……………….,- Kč (bez DPH)
DPH
……………….,- Kč
včetně DPH
……………….,- Kč
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Příloha 2:

Seznam subdodavatelů

-

14

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

