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Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 20.10.2016 í' , 
Správce rozpočtu: OE/Tesařová 24.10.2016 Vsy 

Poznámka: ^ 
Subjekt (IČO: 29221706), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 19.10.2016 15:23:38): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0056 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 2510, ORJ: 1364, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. se^ce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

FV01696.0056 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

INTERMEZZI s.r.o. 
se sídlem: Nové Sady 73, 595 01 Velká Bíteš 
IČO: 29221706 
zastoupena: Ing. Jiřím Roseckým, jednatelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 5390793001/5500 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Nákup vysokorychlostního šicího stroje", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 518 784 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 28,91 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 71,09 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 368 784 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává 

konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u 
běžného dodavatele či výrobce, 

c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 
pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami, 

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 
f) penále, pokuty, náklady na právní spory, správní poplatky, které jsou příjmem 

státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního rejstříku), 

g) náhrady škod a manka, výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, 
nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný 
majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na 
odměnu, 

h) náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení) 
I) nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení, 
m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, 

velkoformátová tiskárna, HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem 
žadatele, 

n) vozíky na nářadí, úložné boxy na nářadí, 
o) zařízení sloužící k výdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový 

stroj apod.), 
p) zařízení na balení a označování výrobků, 
q) vysokozdvižné vozíky a jiná skladová manipulační technika, 
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r) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 
dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.), 

s) nákup zásob a spotřebního materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek (např. 
umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), 

t) nákup pozemků a ostatních nemovitostí, 
u) režijní náklady žadatele (revize, náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké 

posudky apod.), 
v) náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení), 
w) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), 
x) leasing, marže u leasingu, 
y) projektová dokumentace akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu 

k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace 
pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.), 

z) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 
přívěsy a vleky za auto; nakladač na kontejnery, zemědělských strojů a zařízení. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických 

rozvodů, 
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 

technologických rozvodů, 
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování 

dotace) předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení, 
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na 

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci pří dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádpé vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0056", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
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„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www. 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- čestné prohlášení, že počet zaměstnanců se nesnížil oproti období podání jeho 

žádosti, 
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 
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ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

Či. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 6. 2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 9. 2016 
usnesením č. 1697/31/2016/RK. 

Ve Velké Bíteši dne .Af ̂ .9 •..?•. 9.^. V Jihlavě dne 
2 5.10, 2016 

Ing. Jiří Rosecký 
jednatel 

IngTVladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

x INTERMEZZI s.r.o. 

Kraj Vysocí na 
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

l Nové Sady 73, 595 01 
I Velká Bíteš 

IČ: 29221706, DIČ: CZ292217Q6 

Strana 7 (celkem 7) 

mailto:hruza.l@kr-vysocina.cz


Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

£ Ů 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) F x / D f M é .  0 0 . 9 6  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
.Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

'.'A, 

FV01696-21_Q6„16-67 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu Nákup vysokorychlostního šicího stroje 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: INTERMEZZI s.r.o. 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Nové Sady 73 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Nové Sady 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59501 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Velká Bíteš 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 29221706 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Ralffelsenbank 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 5390793001/5500 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Rosecký 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: jednatel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Tereza 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Samešová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: projektová manažerka 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: samesova@via-alta.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 725503317 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/ob e c/mikroreglon) 

Vikovská 107 
595 01 Velká Bíteš 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situací, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Společnost žadatele zajišťuje návrhy, realizace a 
servis v oblasti interiérové a exteriérové stínící 
echniky, interiérových tapet a programu outdor 
living, Snahou technických pracovníků je nalezení 
nejlepšího a nejefektivnějšího technického řešení, 
které odpovídá individuálním představám 
zákazníků. Tato skutečnost však|» sebou nese 
potřebu technologicky vyspělého%bavení pro 
výrobu textilií a textilních výrobků, J$hož převážná 
5ást byla žadatelem nakoupena a díky tomu 
vznikla řada nových pracovních míst., Ve výrobě 
však chybí vysokorychlostní šicí stroj ha závěsy, 
který celý proces zefektivní a nebude tak nutné 
volit jiné pracovní postupy, které jsou často 
zdlouhavé a z dlouhodobého hlediska je toto 
řešení neudržitelné. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem předkládaného projektu je zajistit: 
- technologické vybavení - univerzální, 
naprogramovaný, vysokorychlostní šicí stroj na 
závěsy 
Mezí všeobecné cíle patří: 
- snížení nákladů na hotové textilní výrobky 
- rozšíření struktury nabízených služeb 
- zvýšení přidané hodnoty textilních výrobků 

zvýšení schopností pracovníků, podpora 
Kvalitního technického zázemí 
- zisk nových odběratelů a působení na nových 
trzích 
- zvýšení kvality a produktivity poskytovaných 
služeb 
- zvýšení konkurenceschopnosti 
- navýšení kapacity poskytovaných služeb 
- podpora zaměstnanosti 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Odběratelé, zákazníci - snížení nákladů na 
poskytované služby, širší portfolio poskytovaných 
služeb, rychlejší řešení zakázek 
Zaměstnanci - možnost profesního rozvoje 
zaměstnanců, zefektivnění činností 
Žadatel - zvýšení počtu odběratelů a zákazníků, 
rozšíření struktury poskytovaných služeb, zvýšení 
konkurenceschopnosti, zvýšení efektivnosti a 
produktivity 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Žadatel disponuje kvalitním týmem pracovníků, 
kteří se budou podílet na bezproblémové realizaci 
projektu a to jak z pohledu odbornosti týkající se 
předmětu projektu, tak z pohledu odbornosti 
týkající se řízení (managementu) projektu. 
Odbornost týkající se předmětu projektu je 
zajištěna pracovníkem (jmenovitě Jiřím Roseckým, 
ednatelem), který stál u zrodu žadatele i u tvorby 
výrobního programu, s praxí v oboái více jak 8 let. 
V předkládaném projektu bude odpovídat za 
echnickou stránku výběrového % 
řízení, jednání s vybraným dodavatelem a dohled 
nad realizací zakázky. \\ 
Odbornost týkající se řízení projektu je zajištěna 
aracovnicí (jmenovitě Bc. Terezou Sarríešovou, 
externí spolupráce) s více jak 9-letou praxí v 
oblasti realizace projektů (od zpracování 
projektových žádosti po vyúčtování schválených 
projektů) financovaných z Evropských fondů, 
především ROP Jihovýchod, IROP, PRV.OP RLZ, 
OP LZZ, OP Z, Fondu Vysočiny, Nadace ČEZ. V 
Předkládaném projektu bude odpovídat za věcné a 
časové řízení projektu, dodržování harmonogramu, 
realizaci výběrového řízení a zpracování 
závěrečného vyúčtování. 
Oba členové realizačního týmu spolu budou úzce 
spolupracovat, kontrola a dohled nad realizací 
projektu pak bude prováděna dalším pověřeným 
íracovníkem (pravděpodobně Ing. Natálií 
rexovou, účetní). 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 518 784 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 28,91 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho Investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 368 784 Kč 71,09 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast 368 784 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

' z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ta 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Jak již bylo zmíněno, předmětem projektuje nákup 
univerzálního, naprogramovaného, 
vysokorychlostního šicího stroje na závěsy. V 
současné době 
e již projekt přichystán k realizaci, proběhlo 
předběžné výběrové řízení, na základě kterého se 
vycházelo pří stanovení nákladů projektu. Přesto 
pude součástí realizace projektu výběrové řízení 
oro zjištění aktuální ceny, která sáfčasto mění. Při 
výběru dodavatele bude postupovÍ|io podle zásad 
transparentnosti, nediskriminace aTbvného 
zacházeni. Následně bude s vybranym 
dodavatelem uzavřena kupní smlouvá. Po dodání 
technologie bude provedeno vyúčtování projektu. 
3odrobný popis pořizované technologie a její 
echnické parametry jsou uvedeny v příloze č. 4. 
Další informace k popisu projektu jsou uvedeny v 
příloze č. 5. 

6, Výstupy projektu 
(Uvecfte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu je nákup 1 kusu technologie, 
konkrétně přídavného zametacího zařízení určené 
pro smykem řízené nakladače. Podrobný popis 
pořizované technologie a jeho pametry jsou 
uvedeny v příloze č. 4 Podrobný položkový rozpis 
nákladů projektu (resp. v nabídce potenciálního 
dodavatel. Rozpočet projektu je přepočítán kurzem 
ke dni nabídky, tj. ke dni 30.5.2016 kdy 1 EUR = 
27,020 Kč). 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 

3ři zpracování časového harmonogramu byly 
arány v potaz jak podmínky výzvy, tak možnosti 
žadatele. Vzhledem k tomu, že předmětem 
realizace projektu je nákup technologie, budou 
ednotlivé aktivity realizace projektu představovat 
souže výběrové řízení a následnou dodávku 
;echnologie. 
Aktivita 1 - Výběrové řízení na dodavatele - září 
2016 
Aktivita 2 - Dodávka technologie - prosinec 2016 
Aktivita 3 - Závěrečné vyúčtování projektu - leden 
2017 



žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlas! se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podii na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků olbí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) % 
Žadatel prohlašuje, že má: \ 

t-v 
a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního \ 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 4, i doM<2o/£ 

®ÍflliÍ 0 SadV ggg qi 
Wl ||if Volta Bfies 

lč*3922170S
> 0223221700 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
M) 
Příloha 1 - Výpis z obchodního rejstříku 
Příloha 2 - Doložení náležitostí die zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 3 - informace o firmě 
Příloha 4 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (nabídka je y anglickém 
jazyce, s českým překladem, doplněna nabídkou cenovou, konkrét# se jedná o 
technologii EPS»2200 - 5) I. 
Příloha 5 - Popis projektu ^ 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládáni projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů 

Je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém polí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Velkém Meziříčí dne 

INTERMEZZI s.r.o:>( 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



(raj Vysočina 
<raj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733 

S 

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP151FIN 

Datum podáni: 23,06.2016 11:10:40 

Věc: Fond Vysočiny, Grantový program "Rozvoj 
podnikatelů 2016" 

Poznámka: 

Odesilatel: INTERMEZZI s.r.o,, 73/, 59501 Nové Sady 

E-mail odes.: INTERMEZZI s.r.o. 

Počet příloh: 6 

Seznam příloh: Př_1_Výpis_z_OR_1 _.pdf; 
Př_2_Doložení__náležitostí.pdf; 
Př_3_lnformace_o_firmě. pdf; 
Př_4_Položkový_rozpočet 1_.pdf; 
PM5_Popis_projektu.pdf; Žádost_1__.zfo; 
Žádost_finaLpodpis.pdf 

Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje 

Datum a podpis zpracovatele: 

EL. PODATELNA: 

Identifikátor el. 
podání; 
Předmět: 

Datum doručení: 
Datum stažení: 

Stav el.podáni: 

Datum zpracování: 

Zpracoval: 

Výsledek 
zpracování: 

Podpis: 
Ověření: 
Datum ověření: 

Časové razítko: 
Ověřeni čas. r.: 

Potvrzení: 

Sdělení o 
zpracováni: 

Kraj Vysočina 

KUJ10C173TQD 

Fond Vysopiny, Grantový program 
"Rozvoj podnikatelů 2016" 

23.06.201% 1:10:40 
23.06.2016 |^:21:32 

Podáno a. 
23.06.2016 12:49:38 

Šeredová Hana, REFO_POD,VYP 

podání přijato 

Ověřeno 
OK 
23.06.2016 12:49:38 

Ověřeno 

OK 

Odpovězeno 

Neodesláno - uživatel 



^ eisenkolb 
2. Recommendation — -

EISENKOLB EPS-2200 

What wilt be the added value for your workshop with this machine? 
V\ _ 
V't 

The EPS-2200 is a versatile, pre-programmed, high speed curtain pleating machine. 
This machine is equipped with a fully automatic curtain hook feeding system which 
can process 55, 75 and 95 mm Microflex hooks into pleats with a maximum of 150 
mm height. It replace the manually folding and stitching process of single pleats in 
your workshop. 

With the EPS-2200 you will be able to pleat curtains with sewn-in curtain hook 
easily and fully automatically with a consistent high quality. The machine is highly 
user-friendly due to a number of helpful systems, such as the line laser marking 
device, pleat depth guide, high-capacity hook container, automatic setting of hook 
height and quick accessible display. 

The machine makes a single pleat only which can be folded manually into a double 
or triple pleat. To fasten the folded pleat the machine is equipped with a tack 
program. 

Thanks to the far-reaching automation, the machine can be operated by unskilled 
workers. The quality level of the output is always consistent with an impressive 
performance, which results in an interesting return of investment period. 

Introducing the EPS-2200 in your workshop will be the most logic step towards the 
first automation of your pleating process. 

\ / \ í \ 

Line Laser Adjustable Very easy to Sewn in 
marking pleat depth operate Microflex 

miWÍĚMuĚMM 



eisenkolb 
3. Technical specifications 

EISENKOLB EPS-2200 
Electronic, pre-programmed lockstitch curtain pleating machine 
automatic curtain hook supply. 

fith fully 

Technical specifications; 
Max. machine height 
Max. machine width 
Max. machine depth 
Machine weight 
Stitch 
Stitch length 
Pleat type 
Pleat depth 
Pleat distance 
Max stitch length (width buckram tape) 

'.'A, 
160 cm 
120 cm 

70 cm 
175 kg 
single-needle lockstitch 
0.1 - 10 mm 
single pleat 
20 - 140 mm 
50 - 180 mm 
150 mm 

Equipage; 
Complete with 3 user programmes, 1 tacking program, fully automatic hook 
feeder, digital display, line laser for equal pleat distances, and extra long 
hook container. 

Requirements: 
Power supply : 220 Volts, Single phase 
Compressed air ; 6 bar 

Capacity. 
Machine can be operated by one person. Experience has shown that the average 
production of (pre-calculated) single pleats is approximately 2500 a day. 

^ f "\ 

Patented 
reliable hook 
feeding 

User-friendly 
control panel 

Automatic 
hook height 

: adjustment, 

Hook 
detection 
sensor,... 



4. Options 

EISENKOLB EPS-2200 
Available versions of the electronic curtain pleating machine with hook feeder. 

•Special version with extended X-axis stitch pattern. 
•To process header-tape up to 200 mm. 

i 



eisenkolb 
2. Doporučení 

EISENKOLB EPS-2200 

Jaká bude přidaná hodnota pro vaši dílnu s tímto strojem? 

EPS-2200 je univerzální, naprogramovaný, vysokorychlostní šicí stroj; na závěsy. 
Tento stroj je vybaven plně automatickým systémem podávání háčků-,na závěsy, 
který může zpracovávat háčky do záhybů 55, 75 a 95 mm Microflex, maximálně o 
výšce 150 mm. Ve vaší dílně nahradí ruční proces skládání a vyšívání jednotlivých 
řasení. 

S EPS-2200 budete moci závěsy s všitým háčkem nařasit snadno a zcela 
automaticky, s odpovídací vysokou kvalitou. Stroj je velmi snadno ovladatelný díky 
množství užitečných systémů, jako je například zařízení na laserové značení, 
průvodce hloubkou řasení, vysokokapacitní nádoba na háčky, automatické 
nastavení výšky háčku a rychle přístupný displej. 

Stroj dělá pouze jednotlivý záhyb, který lze složit ručně do dvojitého nebo trojitého 
řasení. K připevnění řasení je stroj vybaven připevňovacím programem. 

Díky rozsáhlé automatizaci může být stroj provozován nekvalifikovanými 
pracovníky. Úroveň kvality výstupu je vždy v souladu s působivým výkonem, což 
má za následek zajímavou návratnost investičního období. 

Zavedení EPS-2200 ve vaší dílně bude nejlogičtějším krokem k první automatizaci 
procesu řasení 

vmmi 

i W /. 
!  / -

j-

A 

. ' ! 
V * 

1 Imm 

( f 

Zařízení na označení 
laserem 

^ r 
Nastavitelný 

průvodce 
hlouhl<y,_řasení 

Velmi snadno 
ovladatelný 

Všitý 
nastavitelný 

háčekcf}a;jáyěs^. 

3. Technická specifikace 



eisenkolb 

EISENKOLB EPS-2200 
napr°g—n* s Plné háóků 

Technická specifikace; 

Max. výška stroje: 
Max. šířka stroje: 
Max. hloubka stroje: 
Váha stroje: 
Steh: 
Délka stehu: 
Typ řasení: 
Hloubka řasení: 
Vzdálenost záhybů: 
Max. délka stehu (šířka pásky / plátna): 150 mm 

Vybavení; 

extra™tauhý zásobník na 

Požadavky: 

S«aS vzduchu: lome*** 

Kapacita: 
Stroj lze obsluhovat jednou osobou. Zkušenosti nieá-^iw -
vypočítaných) jednotlivých záhybů je přibližně 2500 za den. ^ P kce (Pfedem 

160 cm 
120 cm 
70 cm 
175 kg 
jednoduchý steh 
0.1 - 10 mm 
jednoduchý záhyb 
20 - 140 mm 
50 - 180 mm 



eisenkolb 

_ * i 

bí•ether 
iYc-^tljp 

[ í.l», t 

BU 

( A J  I  
? ! 

Ipgg^) (A)f?.| 
'} \r*i [íi) i':')iiil-

, . •( - " ' > 
. | T I . 1 i ' 1 7 

' ~ 

srr=TjSf !? 

í v-

A 

Patentovaný 
spolehli v ý systém 

oa podávání 
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Snadno -ovladatelný 
kontrolní panel 
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Automatické 
nastavení 

výškyjiáčků 
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Čidlo pro 
detekci 
héčkd , ...._ 
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4. Možnosti 

EISENKOLB EPS-2200 
Dostupné verze elektronického stroje na řasení závěsů s podavačem háčků. 

Speciální verze s rozšířenou osou vzoru stehu. 
Ke zpracování vázací pásky až do 200 mm 



INTERMEZZI S.R.O. 
Att. Mr. Jiří Rosecký 
Nové Sady 73 
Velká Bíteš , 595 01 
CZ 29221706 

Our ref.: Lb/lb.091 

Re.: Offer various machines 

eisenkolb 

Eisenkolb B,V. 

Aj&rlijus van Míseiv/eg 15 
S®7 EN Eindhoven 
! hw4í!íh®rlťi(icH 
1': •) |l (0)88 38 60 000 
Fr !0)i;G 38 60 008 
f.: Ínio&eiíefíkolb.cořii 
www.eísbiikolb.com 

Eindhoven, 30-5-2016 

Dear Mr. Rosecký, 

Further to your email on Sunday May 29th, I now have the pleasure to pass on our 
offer for: 

AGA-2300 DP series : Programmable vertical height cutting machine 
EPS -2200 -5 : Fully automatic programmable multifunctional 

curtain pleating machine for inserting Microflex 
hooks into single pleats till 150 mm length 

ATS -2400 : Pocket stitching machine for roman shades 

We do have all our machines available in our showroom for demonstrations. We 
also have as alternative used machines in stock. 

We hope that this offer is appropriate to you and we will contact you to discuss the 
offer soon. Feel free to contact us for more information. 

Please see on the next page our conditions of sales and delivery /actual 
offer 

Yours sincerely, 

EISENKOLB CURTAIN SOLUTIONS 

Lennard Buth 
Export manager 

I Eisonkofb B.V, 
Harinu? y<m Heeiw^i 15 
NL-5657 EH Eindhoven 
Phone +31(0)80 38 68 000 
řa* -t-3i <u) w :m 60 UOG 

0 E-mail; fnfb^eiseokolbxom 
wwv'/.tiii.cfiikolb.cojvi 
Roistered at Chamuef of 
Commerce of Bnrihoven 
no. i70478tiG 

B ABřMMRO Bank hlV 
Account: 52.3&.06.696 
IBAN: NL45ABHAOS28&06696 
BIC: ABMAWLŽA 
VAT MO. NL00WW28801 

0 AU ořrejTr 3i)d sales «s far ay the».,e. tlo nog '>pectficMlly concern 
soitwam, ate made; bas«l on our general terms of salaš, and 
delivery, which are fitati with the district court in 's-Hertogenboscft 
under number 157/2005. These tenm a re primed the bvu.k of- our 
sutUonaiY and can also be. found on our website. 
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1, Conditions of sales and delivery /actual offer 

To 

From 

Quotation reference 
Quotation date 
Quotation validity 

Delivery time 
Transport costs 
Packing costs 

Installation & training 

Warranty 

PRICE S 

DIAMOND DESIGN 
Jiří Rosecký 

Eisenkolb B.V. 
Lennard Buth 

Lb/lb.091 
30-5-2016 
3 months 

ca, 8 weeks. Depended on order date 
ca. € 1.100,- (for EPS-2200 and AGA-2300) 
€ 850,- (for wooden transport crates 

EPS-2200 and AGA-2300) 

€ 2.500,- (all-in) EPS-2200 and AGA-2300 

1 year on labour and costs following our general conditions 

AGA-2300DP (till 560 cm cutting width) 
Optional DPX beam for low ceilings 

Optional UV Marking device 
Optional pneumatic beam 

EPS-2200-5 (till 150 mm pleat height) 

ATS-2400 (4 mtr. height) 
Optional UV marking device 
Optional height extension till 5 mtr. 
Optional height extension till 6 mtr. 

€ 25.300,-
€ 5.800,-
€ 2.600,-
€ 5.600,-

€ 19.200,-

€ 84.600,-
€ 3.900,-
€ 1.000,-
€ 2.000,-

Payment : 50% at order 
40% before shipment 
10% within 30 days after installation 

Note : All our prices are excluding duties. 

All our quotations and sales are subject to our general conditions of sales 
and delivery, as filed at the registry of the Arrondissementsrechtbank at 
's-Hertogenbosch under the number 57/2005 (find attached). 

EISENKOLB BV 

Lennard Buth 
Export manager 

0 Eisefikolo B.V, (9 E-mail: info^efsenkoíb.com 
Marinus van Meeiwv.g i5 
NL-5657 EN Etnrlhoven 
í>Uon& -í-31 (0) 86 35 fíft 000 
Fax V31 (0) 88 38 68 008 

• vv w w - ei &en kolt.). com 
Registered at Chamber of 
Commerce of Eindhoven 
no. 17081132 

S ABW-AHRO Bank NV 
Account: 52,80.58.266 
IBAN' WL33ABNA052805R26tj 
Bít: A8NANL2A 
VA'f no. H 1..003386'142 B01 

2 All offers and sates as fiat* as these do noQ specifically concern 
software, are rmxie based on our general term? of sales and 
delivery, which are filed with the district court in 's-Hejtogenbosrh 
under number 57/2005. These terms are printed at bock of our 
stationary and con also be Found on our website. 


