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Objednávka č. 3
č.j.: PPR-34554-12/ČJ-2018-990663

,,PP ČR - SLZ - Rámcová smlouva - výměna podlahových krytin v objektech
policejního prezidia ČR v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení po|icejniho prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55

TRITON HB, spol. s.r.o.
Bělohradská 37, 580 01 Havlíčkův Brod
252 77 685
CZ25277685
josefem Dubnem - jednatelem společnosti
4fz8eqi

,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12344
(dále jen ,,zhotovitel")



1. Předmět plnění:

Objednáváme u Vás výměnu PVC:

Budova E,F - kantýna: PVC Mipoíam Esprit 5354. - Coriander

:

i

,

2. Místo plnění: vzdělávací zařízení Brno, Hôrni 21

Budova E,F: kantýna, místnost 035A, 035B a 035C
3. Termín plnění: Nejpozději do osmi (B) kalendářních týdnů od účinnosti objednávky

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí 74.912,19 Kč včetně DPH.

Cena bez DPH: 61.910,90 KČ

DPH: 13.001,29 Kč
Objednatel v místě plnění uvedeném v bodě. 2. této objednávky neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o
DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních Drací, jež jsou předmětem této objednávky.
nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29
zákona o DPH.
Dokladem o splnění objednávky je předávací protokol podepsaný odpovědným zástupcem
objednatele Na základě podepsaného předávacího
protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého
plnění. Objednatel v předávacím protokolu výslovně uvede, zda poskytnuté plnění bylo poskytnuto
v souladu s touto objednávkou.
Platba bude realizována na základě faktury vystavené do patnácti (15) dnů od provedení plněni.

5. Faktura: Faktura bude splňovat veškeré požadavky uvedené \/ rámcové dohodě a musí
obsahovat číslo objednávky.
6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rárncové dohodě.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou či právními předpisy, je objednatel
oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen fakturu
opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury
objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
7. Záruka: Poskytovatel ručí za kvalitu díla a použitý materiál po dobu uvedenou v rámcové
dohodě.
8. Sankce: V případě nedodrženi terminu zhotovení plnění dle této objednávky bude zhotoviteli
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny předmětu plnění dle této objednávky
včetně DPH a dále smluvní pokuta 0,5% z ceny díjčího plnění dle této objednávky včetně DPH za
každý kalendářní i započatý den prodlení.

V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, nabývá tato
objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů,
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Příloha č.: 1 - Cenová nabídka ze dne 2.9. 2019

V Praze dne Ô 5 -09- 2019

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

12, 09. 2019

Josef Duben
jednatel společnosti TRITON HB, spol. s.r.o.

l

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis
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Místo plnění: policejní škola Brno, Horní 21, Budova D, kantýna

,,PP ČR - SLZ - Rámcová smlouva - výměna podlahových krytin v objektech Policejního
prezidia ČR v jihomoravském kraji a kraji Vysočina"

"" '" "2 předpokláda
Pol. Popis MJ Množství případně mb ný objem Celková cena [KČ]

[KČ] prací

Odstranění stávající podlahové krytiny vC. schodiště - PVC, koberec:
Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny. ,
Přebroušeni a vysáti podkladního povrchu. Penetrace
podlahy a aplikace vyrovnávací stěrky v tloušťce do ,10 %' f?
mm s min. parametry jako podlahová samoniveiačn| ,,,3 m

,. stěrka ROv|NAL.Ap|jkace vysprávkové hmoty n, kpl ,i 'í ;ř
poškozené podlahy v místě výtluků, nerovností a trhlin Xi A"m; '*'i
do tloušťky 15 mm. Hmota o minimálních parametrech ?'" $ ', , ' &h:% 'R' '
jako rovinal v 010. y ', s ".'ť

celkem za položku č. 1 '""u' '"":'
' 'i ' ' ' " 'f íKompletní plošná výměna podlahové krytiny vC. schodiště - PVC, koberec:

=:==&'m=='
veškerého k tomu potřebného materiálu a oIištováni kpl 1 ".30m2 me ý'

2. soklovou měkčenou PVC hštou. Stejně tak u y'" ' · ¥'
schodových hran a schodů ve styku se stěnou. " .: ' e

celkem za položku č. 2 :: " R
Ostatní související práce:

Kí
X

(ii) Dodávka a montáž hliníkové přechodové lišty po 1 1 071,90 KČ
3' rekonstrukci podlahové krytiny,

c'q

celkem za položku č. 3 1 071,90 KCi
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

Vyčerpáno z rámce (finance)
Nabídka odpovídá rámcové dohodě č. j. PPR - 34554-12/ČJ-2018-990663

POZNÁMKA:
Tyto souvise/ici položkyje nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:
1. Před započetím všech prací se předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízeni, u kterého by mohlo dojit k

zašpiněni nebo poškození ochrannými foliemi dle potřeby.
2. Veškeré práce zahrnuji vnitrostaveništní horizontální přesun hmot do 100 m. Vertikální do 25 m.
3. Veškeré práce zahrnují i veškerou mimostaveništní dopravu.
4. objekt nemusí být vybaven výtahem.
5. Veškeré práce zahrnují postavební úklid.
6. objem prací, vC. plošných výměr, je stanoven jako předpokládaný a nemusí být zcela vyčerpán.

61 910,90 Kč
13 001,29 Kč
74 912,19 Kč

;


