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": . OBJEDNAVKA SMLOUVA O DILO V"HXOO'A"'
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č.j.: VPŠH 45-37/2019-EU-SM

Zhotovitel
Název Karel Ušela

Sídlo Tvrz 207, 763 11 Zlín - Lužkovice

Zastoupená jednatelem společnosti: p.Karel Ušela

Telefon 737 468 256
Fax
IČO 13687034
DIČ CZ5412070004

Bankovní spojení
Číslo účtu

Číslo živnostenského oprávněni: zL-L/č.j.2067/92-F
vydané žvnostenským úřadem města Zlín

Objednatel
Název česká republika - Vyšší poIicejni škola a

Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Libor Krejči

vyřizuje: Be. Vlastimil Polášek
Telefon

Fax
IČO 64422402
DIČ CZ64422402

Bankovní spojení
Číslo účtu

Cena díla bez Cena díla
Předmět smlouvy DPH včetně DPH

Objednáváme u Vás opravu ch|adÍcÍho zařIzeni u objektu B-36 81 900,00 kč 99 099 kč
v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky
ze dne 20.8.2019.

CENA DILA CELKEM .'CETNE DPH: 99 099 Kč
Cena d ila zahrnuie veškeré nákladv zhotovitele sDoiené s orovedenkn oředmětu díla a le cenou neivYše DříDust-iou.

r" " J

Podrobnosti platby:
Hotově ne Na účet

" " "J " J " " r" " " r" _" _ " " _ _Datum dodání: 12.9.2019
Místo plnění: sídlo objednatele

ano
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data
předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit
sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávajici fakturu se splatnosti min. 14 dnů ode dne vystaveni faktury.
Další ujednáni:
1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předáni. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít

a zaplatit sjednanou cenu.
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly

o zkouškách a revizích vyžadované přIslušnými tech. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
o zkouškách a revizích vyžadované přIslušnými techn. normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty, záruč.listy a návody k obsluze.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užíváni díla.
5. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončeni je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH

za každý den prodlenI.
6. Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručeni. V případě prodleni objednatele s úhradou řádně doručené faktury

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
7. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsáni zápisu o převzetí díla.
8. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řidl příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
11. prodávajÍcÍ je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky,

a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
Zlín 4.9.2019 Zúiä Holešov 4.9.2019

Zhotovitel Objednatel

Poznámky l připomínkY: 1

U~~mm~ej||iškuld
Mjn|sferstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
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VENTILÁTORY

, '?

VELKOOBCHOD

VENTILÁTORY ZLÍN, Karel Ušela
Na Gruntech 196
763 11 Zlín - Lužkovice

Zákazník:

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍŠKOLA MV V HOLEŠOVĚ
ZLÍNSKÁ 991
769 01 HOLEŠOV

Cenová nabídka: OPRAVA CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

množství Jednot.cena KČ celkem bez
DPH

kompresor CLINT vC. filtru Iks 68 000,00 68 000,00
dehydrátor 1 ks 3 900,00 3 900,00
Demontáž +montáž. 9 000,00
Doprava 1000,00
Celkem bez DPH 81900,00
DPH 21% 17 199,00

Celkem s DPH 99 099,00

TERMÍN DODÁNÍ: - dle dohody

PLATNOST NABÍDKY :

Ve Zlíně dne 20.08.2019

- do 20.09.2019

www.VentilatoryZlin.cz

IČO: 13687034
DIČ: CZ 5412070004

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou zL-L/c.j.2067/92-F ze dne 08.09.1992 u UMZ ZU.


