
 

 

1 

www.cuzzs.cz 
 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 
IČO: 708 44 844 

 
 

 
 
 
 
 
 
NAŠE ZNAČKA: 96/19-2 
VÁŠ DOPIS ZN.: 516-M-2018  
ZE DNE: 16. 4. 2019     
VYŘIZUJE: M. Arientová   

TEL.: ANONYMIZACE 

E-MAIL: ANONYMIZACE  

DATUM: 23. 4. 2019  

 
 

 
 

Objednávka: Klimatizace 
 
1. Předmět objednávky 

ANONYMIZACE 

Počet: 1 ks 

2. Cenové podmínky 
Celková cena 106 741,36 Kč včetně DPH. 
 
Cena zařízení zahrnuje dodávku včetně dopravy procleného a pojištěného zboží na místo stavby, 
montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 
 
Délka propojovacího potrubí chladiva a kondenzátu je předběžně odhadnuta na 20 metrů s tím, že 
bude fakturována skutečná délka. 
 
3. Dodací a servisní podmínky 
Dodací lhůta, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy do 10. 5. 2019. 
Potvrzení záručního listu. Záruční, pozáruční servis a kalibrace.  
Záruční lhůta 36 měsíců. S ohledem na prodlouženou záruční lhůtu se objednatel zavazuje uzavřít 
s dodavatelem servisní smlouvu na údržbu klimatizace, resp. dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 016-08 
ze dne 29.5.2008, a to do 1 měsíce od instalace a zprovoznění klimatizace.  
Záruka začíná běžet dnem převzetí zařízení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel 
nemohl zařízení řádně používat pro vady, za které dodavatel odpovídá. Veškeré náklady na odstranění 
závad, které se projeví v záruční době, nese prodávající. 
 
 
Místo dodání:   sídlo úřadu tj. Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 
Místo instalace:  místnost č. 212 (serverovna) 
 
Kontaktní osoba ve věci dodání,  

instalace a seznámení s obsluhou: anonymizace 

 
4. Platební podmínky 
Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající 
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náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně 
zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový 
doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
 
Doba splatnosti faktury 14 dnů.  
Úhrada ceny za zboží – bankovním převodem. Zálohová faktura 50% + doplatek po montáži. 
 
Adresa pro dodání faktury: podatelna@cuzzs.cz nebo datová schránka j2zaatn 
 
 
5. Další ujednání 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v Registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších 
místech, kde tak stanoví právní předpis. Smluvní strany jsou povinny chránit své obchodní tajemství a 
ve smlouvě určit, které informace jsou jejím obchodním tajemstvím. 
Uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv zajistí kupující. 
 
Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu právními předpisy 
upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zachovávat mlčenlivost ohledně 
osobních údajů získaných od klienta. 
 
 
 
Za dodavatele       Za odběratele   
Dne: 25. 4. 2019      Dne: 2. 5. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..     ……………………………………………..  
              Karel Flandera                    Ing. Milan Kukla 
    jednatel                                  předseda úřadu   
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