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POLICEJNĹ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ MATERIÁLOVÉ A 1NVESTIČNĹ

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, P.O.BOX 54

OBJEDNÁVKA - KUPNÍ SMLOUVA Č.: PA-OPÚO-OPR/ 36 l 1242 /2019

Odběratel uakturačnl' údaje):

policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4
IČ : 48135445, DIČ: CZ48135445
ban kovni spojení: ČNB, č.ú.: 2100881/0710
způsob úhrady: bankovním převodem
jsme plátci DPH

Místo dodáni?
policejní akademie ČR v Praze
Budova: Al
Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4

Zhotovitel:
firma: Roman Behota
adresa: Lessnerova 267 , Praha 10
PSČ: 109 00
lČ: 10147675 DIČ: CZ
bankovní spojení:
t
m
em

Yyřku/e :

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 24.7. 2019, u vás objednáváme opravu sprchových koutů v budově Al.

Cena bez DPH:
Celková cena s DPH: 79.803,13 KČ

Způsob dopravy: zhotovitel
Termin dodání: dle domluvy
]. Kupní smlouva zahrnuje veŠkeré spDjene s koupĹ zboäildopravu do místa cĹo, skkáování Řtdj

2. Kúpni cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit
3. V případě prodlení prodávajíciho s dodáním zboží je prodávajici povinen zaplatit Úrok z prodlení ve výši 0,05%za každý den prodleniz kúpni ceny
nedodaného zboží včetně DPH
4 ProdávajicNY$tavÍfakturlj, splatnost faktury än(30 dnů po doručení. V případě prodlerňkupujÍciho s úhradou řádně doručené faktury je kupujkl
povInen zaplatit prodávajiclmu Úrok z prodleM ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení

5. ProdávajĹcÍ poskytne za zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodáni

6, Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řidl přislušnými ustanoveními úkona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7. Tato smlouva múZe být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně čísbva nými daatkv

B Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávájici a jeden stejnopis kupujici
g. prDdávajíci je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvkejicÍch s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
10. O pfedánl a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol (např. dodací list), který bude podepsán oběma smluvnimi stranami a každá ze
mluvních stran Dbdrži po jednom

Na fakturu uveďte, prosím, číslo naš/obiednávkyln

V Praze dne : 1.8.2019
KupujÍcÍ:

V
Zhotovitel:

razítko:
podpis:

vedoucíOPÚO PA ČR
schváleno elektronicky

razítko:
podpis:

Rom
mňt

Lem
109 00 Pň

'lČí 10147675



Akce: Renovace stávajIcIch sprch - objekt "Al" - PAČR, Lhotecká 7, Praha 4

p.č. Název položky MJ množství cena/Mj celkem KČ
Náklady na úpravu ubytovací dvojbuňky

1. D+M vyzděni stěn sprchového koutu z bloků YTONG kplt 1,0 5600,00 5600,00

2. D+M omítky stěn sprchového koutu a vyrovnání stěn pro obklady v nejbližšhn okolí m' 9,0 650,00 585"0,00
3. D+M obklad stěn sprchového koutu m' 7,5 880,00 6600,00
4. D+M osazeni sprchové vaničky včetně sifonu a úpravy trasy kanalizace kplt 1,0 8200,00 8200,00
5. D+M sprchy a baterie včetně kompletace, včetně úpravy tras rozvodu TV a SV kplt 1,0 3500,00 3500,00
6. D+m tyč a závěs kplt 1,0 600,00 600,00
7. Posunutí osazeni stávajícího světla kplt 1,0 800,00 800,00
8. výmalba a úprava okolj, akryly a silikony kplt 1,0 1500,00 1500,00

Celkem náklady na renovaci lx sprchového koutu 32650,00

27. VRN % 32650,00 326,50

Celkem náklady na renovaci lx sprchového koutu KČ 32976,50
DPH % 21,0 32976,50 6925,07
Celkem náklady na renovaci lx sprchového koutu vC. DPH KČ 39901,57

Celkem náklady na renovaci 2x sprchového koutu ks 2,0 32976,50 65953,00
DPH °'0 21,0 65953,00 13850,13

Celkem náklady na renovaci 2x sprchového koutu vČ.DPH KČ 79803,13


