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Objednávka č. 9
na dodávky náhradních dílů pro Land Rover – náhradní díly

podle rámcové smlouvy č. 165110001

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK, ředitel VZ 551200 Stará Boleslav
se sídlem kanceláře: Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.: fax:
e-mail:

vyřizuje ve věcech technických:
tel.: fax:

e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 551200
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695
se sídlem: Kodaňská 521/57, PSČ 10100 Praha 10 - Vršovice
jednající: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel
vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.: fax:
e-mail:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
tel.: fax:

e-mail:
IČO: 64573877
DIČ: CZ699003219
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 19-2461890287/0100
adresa pro doručování korespondence:

EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
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Článek 1 
Předmět objednávky 

Kupující podle ustanovení rámcové smlouvy č. 165110001 předkládá prodávajícímu objednávku, 
kterou objednává u prodávajícího sortiment a množství náhradních dílů v uvedených cenách  
a lhůtách dodání podle přílohy č. 1 této objednávky. 
 

Článek 2 
Kupní cena 

Podle ustanovení rámcové smlouvy kupní cena náhradních dílů, které jsou předmětem této 
objednávky, činí celkem:   bez DPH                                 10 239 958,00 Kč  
                        částka DPH (sazba 21%)        2 150 391,18 Kč  
                        včetně DPH      12 390 349,18 Kč 
(slovy:  dvanáctmilionůtřistadevadesáttisíctřistačtyřicetdevět 18/100 korun českých) 
 

Článek 3 
Státní ověřování jakosti 

Podle ustanovení odst. 4 čl. 9 rámcové smlouvy kupující uplatňuje požadavek na provedení státního 
ověřování jakosti u položek dle přílohy č. 1, které jsou předmětem této objednávky, v souladu 
s příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy. 

 

Článek 4 
Katalogizace 

Podle ustanovení odst. 4 čl. 10 rámcové smlouvy kupující uplatňuje požadavek na naplnění 
katalogizační doložky u položek dle přílohy č. 1, které jsou předmětem této objednávky, v souladu 
s příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy. 

 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení  

1. Tato objednávka je vyhotovena ve 2 výtiscích o 2 listech a 1 příloze o 13 listech. Oba výtisky 
mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. 

2. Objednávka nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.   

3. Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha: 

  Sortiment a množství náhradních dílů 

 
 
Ve Staré Boleslavi dne:                                              Ve Šternberku dne: 
 
                             
 
………………………………………….  …………………………………………. 
                     za kupujícího                                                           za prodávajícího 
 
plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK                             

                ředitel      
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