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Objednávka č.j.: PPR-5730-4/Čj-2020-990670
Kupující:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Davidem Pšeničkou
Vedoucí OMM SLZ
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu: 5504881/0710

Prodávající:
AutoMax Group, s. r.o.
k Hájům 1233/2
15500 Praha 5
Zastoupen: Ing Veronikou Walmsley - jednatelem

IČO: 43873588
DIČ: CZ43873588
Číslo účtu: 5050013777/5500

Předmět objednávký
Poř. Název materiálu Jedn. Celkem Cena celkem
číslo: množství množství včetně DPH

l Konzervační olej- spray 400ml- Konkor 101 Ks 409 21 379,25 KČ
2 Konzervační olej- spray 200rnl- Kopnkor 101 Ks 231 9 475,39 KČ
3 Ochranný olej- spray 100ml- WD-40 Ks 118 6 425,10 KČ
4 Ochranný olej- spray 200inl- WD-40 Ks 524 39 627,50 KČ
5 Ochranný olej- spray 450 ml-WD-40 Ks 455 54 504,45 KČ
6 Ubrousky čistící na palubní desku- Coyote 30ks Ks 520 19 505,20 KČ
7 Ubrousky čistící na sklo- Coyote 30ks Ks 464 17 404,64 KČ
8 Čistič disků kol 500ml- Coyote Red MR Ks 134 11 323,86 KČ
9 Teflonové mazivo spray 400ml - Coyote Ks 130 10 224,50 KČ

Celková cena včetně DPH a dopravy 189 869,88 KČ
Kontaktní osoba za kupujícího:

Termín dodání: do pracovních 20 dní od zveřejnění této objednávky
Místo dodání: Areál PČR- sklad SLZ, Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
Osoba odpovědná za převzetí zboží:

Předmětem plnění je úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací nezbytných pro řádné předání
dodávek, včetně dopravy do místa plnění.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně nákladů na dovoz a montáž v místě plnění.
Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
§435 občanského zákoníku. Na faktuře uved'te číslo objednávky, označení prodávajícího, kupujícího a zašlete ji na adresu: Policejní
prezidium ČR, SLZ - OMTZ, , P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.
Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury
v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní
den. Dodavatel poskytuje na zboží záruku v délce dvou (2) let ode dne dodání zboží.
Přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí zboží, pokud již faktura neslouží zároveň jako
dodací list.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

za kupujícího: V Praze dne 1 1 -02- 2020

Prosím o potvrzení objednávky!

Mgr. Da enička
vedouc SLZ


