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Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zřícenina hradu Cornštejn“ - orientační a informační systém  

zadávanou v souladu 

s § 18 odst. 3 a § 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

 

Údaje o zadavateli : 

Zadavatelem je  

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 

se sídlem Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222 

IČ: 00092738 

Telefon:  515 282 211 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 1581165309/0800 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Vladimíra Durajková,  tel. 515 282 215, 777 788 684, e-mail:durajkova@znojmuz.cz 

 

1. Vymezení předmětu plnění : 

Předmětem plnění je realizace „orientačního a informačního systému“  projekt  

„Zřícenina hradu Cornštejn“ v souladu s projektem a slepým rozpočtem viz příloha č.4. 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je do 400 000 Kč s DPH. 

 

2. Doba plnění :  

Předpokládaná doba zahájení plnění je 1. 3. 2011 a plnění bude ukončeno nejpozději do  

30. 4. 2011.  

 

3. Místo plnění : 

 Místem plnění je zřícenina hradu Cornštejn, par. č. 68 , zastavěná plocha a nádvoří,  p.č. 

509, ostatní plocha, k.ú. Bítov, jejímž vlastníkem je Jihomoravský kraj, s právem hospodaření 

pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě.   

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :  

Profesní kvalifikační předpoklady: splnění  prokáže uchazeč, který předloží:  

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,  

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci.  

 

 



Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté 

kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V 

takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace poskytnout.  

 

5. Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

včetně DPH. 

 

6.  Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami : 

 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců. Tato lhůta začne běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, kteří 

se umístí na 1. – 3. místě v pořadí hodnocených nabídek až do doby uzavření smlouvy nebo 

do zrušení zadávacího řízení. 

 

7. Zpracování nabídkové ceny : 

Nabídkovou cenou je celková cena provedení díla. Nabídková cena bude členěna takto: 

cena včetně DPH, výše DPH  a cena bez DPH. 

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 

8. Obchodní  a platební podmínky : 

   Obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky je 

uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako nabídka na realizaci 

veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč 

při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních 

podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace (např. cena), jiné změny není uchazeč 

oprávněn provádět.  

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních 

podmínkách. 

 

9. Označení, obsah a způsob podání nabídky : 

Uchazeči nabídku podají v uzavřené obálce v jednom vyhotovení v českém jazyce. 

Obálka s nabídkou bude označena textem „Veřejná zakázka – zřícenina hradu 

Cornštejn“,  textem „Neotevírat“ a bude na ni uvedena adresa uchazeče.  

Nabídky musí být zadavateli doručeny (nikoliv tedy podány k poštovní přepravě) do konce 

lhůty pro podání nabídek.  

Pokud nebude nabídka podepsána statutárním zástupcem uchazeče, musí být přiložena plná 

moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.  

Uchazeč použije doporučené pořadí dokumentů, včetně obsahu nabídky, uvedené v 

následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:  
1. Krycí list nabídky –(Příloha č. 1) podepsaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace. 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4.  

3. Písemný návrh smlouvy o dílo. Písemný návrh smlouvy (Příloha č. 3) bude zpracován v 

rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací 

dokumentace, a podepsán osobou oprávněnou podepisovat jménem či za uchazeče.  

4. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou podepisovat (uchazeč použije čestné 

prohlášení uvedené v Příloze č. 2).  

 

 

 

 

 



10. Místo a doba pro podání nabídky : 

Poštou, zásilkovou službou nebo osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.2.2011 v  10.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami je 

neveřejné.  

 

11. Další podmínky zadávacího řízení : 

a) Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

c) Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou. 

d) Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. 

e) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

f) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předcházející větě 

považuje informace o uchazečích získané při tomto výběrovém řízení za důvěrné. 

g) Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace 

stanovené touto zadávací dokumentací, bude takováto nabídka vyřazena, nebude hodnocena 

a uchazeč podávající takovou nabídku bude vyloučen z výběrového řízení.  

h) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 

podmínky zadání zakázky.  

i) Zadavatel upozorňuje, že na zřícenině hradu Cornštejn není k dispozici voda ani elektrická 

energie. Jejich zajištění pro potřeby splnění předmětu zakázky je odpovědností uchazeče.  

j) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem nebo zadání zakázky 

zrušit. 

k) Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

Přílohy:  
• Příloha  č.1 - Krycí list nabídky  

• Příloha č.2 - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti   

údajů  

• Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo  

• Příloha č. 4 - Projekt „Orientační a informační systém zřícenina hradu Cornštejn“ se slepým  

rozpočtem 



 
 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace  

 

 

Krycí list nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

orientační a informační systém na zřícenině hradu Cornštejn“ 

 

 Obchodní firma nebo název  

(jedná-li se o právnickou osobu); 

obchodní firma nebo jméno a příjmení 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu); 

místo podnikání, popř. místo trvalého 

pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Právní forma  

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky  

 

Celková nabídková cena bez DPH 
 

Kč 

DPH  Kč 

Celková nabídková cena s DPH  Kč 

 

 

V ………………….. dne ……........………  

 

 

 

 

 

                                                                                                    

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

                                                                                          jméno a podpis oprávněného 

                                                                                                 zástupce  uchazeče  

 

 

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 

 

 



 
Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, 

čestné prohlášení o pravdivosti údajů 
 

 

   Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího 

řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, 

rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu zpracování veřejné zakázky. 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.  

 

 

V ………………….. dne ……………............  

 

 

 

 

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

                                                                                                          jméno a podpis  

                                                                                              oprávněného zástupce uchazeče  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 



 
Příloha č. 3 zadávací dokumentace 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená na základě ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

č. smlouvy objednatele:  

č. smlouvy zhotovitele: 

I. Smluvní strany 

1. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222 

adresa: Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo 

IČ: 000 92 738  

DIČ: nejsme plátci DPH 

bankovní spojení  Česká spořitelna, a, a. s.,   č.ú. 1581165309/0800 

zastoupené: Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou 

kontakt: 515 282 215, durajkova@znojmuz.cz 

(dále jen „objednatel“)  

2.  

adresa: 

IČ:  

DIČ: 

bankovní spojení:                       

č. účtu:  

zastoupený: 

kontakt: 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je sjednání podmínek realizace orientačního a informačního systému 

zřícenina hradu Cornštejn nacházející se na par.č. 68 a 509, v katastrálním území Bítov, okres 

Znojmo. Rozsah a druh je specifikován v viz příloha č.5 zadávací dokumentace. Rozpočet je  

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

III. 

Doba plnění 

   Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit práce k provádění díla nejpozději do 5 dnů 

od uzavření smlouvy a řádně dokončit a předat dílo nejpozději do 30.4.2011 

IV. 

Cena díla, platební a fakturační údaje 

1. Cena díla je sjednána na částku …………………..….. Kč včetně DPH, přičemž  

cena bez DPH činí …………………… Kč,  

výše DPH činí ……………………….. Kč. 

2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě 

změny – zvýšení sazby DPH.  

3. Specifikace sjednané ceny díla je obsažena v rozpočtu. 

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk 

zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  



 
5. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít 

náležitosti účetního/daňového dokladu podle platných předpisů a náležitosti nezbytné dle § 

13a obchodního zákoníku. Zadavatel obdrží  dva exempláře faktury. Faktura bude obsahovat 

zejména:  

a) označení a sídlo zhotovitele a objednatele  

b) označení díla  

c) uvedení textu „projekt  Zřícenina hradu Cornštejn, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/06.01063, je 

spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.“  

6. Lhůta splatnosti faktury činí 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad -

 fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Součástí 

daňového dokladu - faktury bude vždy soupis účtovaných prací včetně doby jejich provádění. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury obsahující závěrečné vyúčtování 

provedeného díla je objednatelem podepsaný protokol o převzetí díla. 

8. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky. 

9. Objednatel neposkytuje zálohu. 

V. 

Další ujednání 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost 

potřebnou k provedení díla.  

2. Ohledně předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami, který bude podkladem pro vystavení faktury. Bez podepsaného předávacího 

protokolu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.  

3.  Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně přechází vlastnické právo ze zhotovitele na 

objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito k dosažení účelu 

smlouvy a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje výhradní licenci na základě zákona č. 

121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

VI. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této 

smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli – zjevné 

vady je objednatel povinen vytknout při předání díla nebo jeho části, vady skryté je objednatel 

povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá 

zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo chybným 

zpracováním díla.  

2. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 560 a následujících obchodního 

zákoníku.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, s tím, že záruční doba v 

délce 24 měsíců počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje na 

použití díla k obvyklému účelu s ohledem na povahu předmětu díla.  
 



 
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady díla. 

Nebudou-li vady zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má objednatel právo 

požadovat po zhotoviteli náhradu škody způsobenou mu v důsledku nemožnosti užívat dílo 

řádným způsobem a právo odstoupit od smlouvy.  

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. Při prodlení zhotovitele s plněním díla dle čl. II smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť započatý den trvání prodlení. Právo objednatele 

uplatňovat náhradu škody tím není dotčeno. Rovněž tím není dotčeno právo objednatele 

odstoupit od smlouvy z jiných důvodů stanovených obchodním zákoníkem a touto smlouvou.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za každý den překročení sjednané lhůty splatnosti faktury 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky do jejího zaplacení.  

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku a předpisů souvisejících, a zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském 

právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní 

strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz 

toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

5. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými 

zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky zadavatele 

uvedenými v zadávací dokumentaci a v žádném případě nesmí měnit základní podstatné 

náležitosti smlouvy, kterými jsou zejména obsah, rozsah díla, čas a místo plnění a cena díla.  

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

Ve Znojmě dne .....................................                   V ................................. dne ........................ 

 

 

 

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

objednatel: Ing. Vladimíra Durajková                      zhotovitel: (jméno, podpis) 

 

Příloha.  Rozpočet 



 
Příloha č. 4 zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM 

ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Historie: 

Hrad byl založen v první polovině 14.století jako pevnost v linii hradů chránících jižní hranici 

českého státu. Od konce roku 1343 je v držení pánů z Lichtenburka, v roce 1464 dobyt 

vojskem Jiřího z Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na počátku 16. století bylo 

opevnění rozšířeno o bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v roce 

1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. století je uváděn jako pustý. 

Zřícenina hradu Cornštejn byla v roce 1987  delimitována z Národního památkového ústavu 

v Brně na Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Po II. etapách oprav byla v roce 1998 

zpřístupněna v prázdninových měsících návštěvníkům.  

 

Cíle informačního a orientačního systému: 

 navigovat návštěvníka ke vstupu do hradu 

 pomáhat návštěvníkovi hradu v orientaci při pohybu uvnitř i vně hradu 

 podávat stručné stavebně-historické údaje o významných budovách a částech hradu 

 umožnit bližší individuální poznání hradní zříceniny 

 

Informační systém bude tvořen jednak informačními panely, tabulkami a také směrovými 

šipkami: 

- Informační panely budou vyrobeny ze dřeva, připevněny na zdi nebo s lavičkami  

- Informační tabulky s názvy jednotlivých objektů hradu budou  obdélníkového formátu 

cca 70 x 20 cm, připevněné na dřevěném sloupku v zemi či připevněné na zdi. Kromě 

názvu hradního objektu bude každá tabulka obsahovat graficky jednotné číslování, které 

se bude vztahovat k velkému orientačnímu plánu hradu u pokladny a k brožuře o hradě. 

- Směrovky budou typově shodné s informačními tabulkami s tím rozdílem, že budou na 

příslušné straně vytvarovány do šipky.    



 
 

Materiál: 

odpočívadlo s lavičkou 100 x 130 x 233 cm 

Profil hranolů: 90 x 90 mm 

dřevo tlakově impregnované 

povrchová úprava lazurovacím lakem 

střešní krytina: asfaltový šindel 

informační tabule  100 x 120 cm 

dibond 3 mm (hliníkový sendvič s jádrem z polyetylenu) 

potisk: UV stabilní 

ochrana: UV lakování 

 

tabulky  70 x 20 cm 

dibond 3 mm (hliníkový sendvič s jádrem z polyetylenu) 

potisk: UV stabilní 

ochrana: UV lakování 

 

směrových ukazatelů s šipkou 80 x 20 x 4 cm 

dřevo, tlaková impregnace 

povrch úprava: lazurovací lak 

 

sloupů pro umístění směrových ukazatelů 90 x 90 x 233 cm 

dřevo, tlaková impregnace 

povrch úprava: lazurovací lak 

 

stříšek na směrové ukazatele, průměr 30 cm + otvor 8 cm 

nerezový plech 1 mm 

 

informační tabule v dřevěném rámu, pokladna + občerstvení 

 

kotvící materiál 

Profilové železo, pozinkované, nátěr v barvě dřeva 

 

Rekapitulace: 

inf. panel s odpočívadlem           3 ks 

informační panel                         7 ks 

tabulky                                      28 ks 

směrovky                                  28 ks 

sloupy pro ukazatele                 25 ks 

označení pokladny a kiosku       2 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

ROZPOČET    

 ks Kč/ks Kč celkem 

odpočívadlo s lavičkou 100 x 130 x 233 cm 

Profil hranolů: 90 x 90 mm 

Materiál: 

dřevo tlakově impregnované 

povrchová úprava lazurovacím lakem 

střešní krytina: asfaltový šindel 

3   

informační tabule umístěné do odpočívadel 
100 x 120 cm včetně formátování 

Materiál:  

dibond 3 mm (hliníkový sendvič s jádrem 

z polyetylenu) 

potisk: UV stabilní 

ochrana: UV lakování  

7   

tabulky na  ukazatele – text,  včetně formátování 

Materiál:  

dibond 3 mm (hliníkový sendvič s jádrem 

z polyetylenu) 

potisk: UV stabilní 

ochrana: UV lakování 

28   

směrové ukazatele (se šipkou i bez) se žlabem 

pro tabulky s textem  

Materiál:  

dřevo, tlaková impregnace 

povrch úprava: lazurovací lak 

28   

sloupy pro umístění směrových ukazatelů  
90 x 90 x 233 cm 

Materiál:  

dřevo, tlaková impregnace 

povrch úprava: lazurovací lak 

25   

stříšky na směrové ukazatele, průměr 48 cm + 

otvor 8 cm 

Materiál:  

plech 3 mm patinovaný na černo, bombirovaný 

25   

informační tabule v dřevěném rámu, 

pokladna + občerstvení 

2   

Grafické zpracování  orientačního systému,  

informačních tabulí, směrových tabulek, 

tisková příprava    

   

kotvící materiál 
Profilové železo, pozinkované, nátěr v barvě 

dřeva, vrtání     

   

Montážní práce: 

Kompletace směrových tabulí a sloupků 

Kompletace odpočívadel a informačních tabulí   

Výkopové a betonářské práce ve ztížených 

podmínkách 

   



 
 

 

 

Zaměření projektu, návrhy řešení, doprava, 

přesun materiálu ruční, usazení jednotlivých 

prvků na místo určení, drobný montážní 

materiál 

   

Celkem  bez DPH    

DPH        

CELKEM s DPH    

 

 

 


