
OBJEDNÁVKA
Odberatel: Centrum pro regionální rozvoj Ceské republiky Rada dokladu : 000

Císlo objednávky: 000218

U Nákladového nádraží 3144/4 CODE ' OÚM/75/2020
130 00 Praha 3 - Strašnice Zakázka :

lC : 04095316 DIC: Popis dodávky :
Zpusob dopravy :
Forma úhrady : Prevodním príkazem

Telefon . Fax : E-mail :

Kontaktní osoba : Te|efQn : Email: crr.cz

Místo urcení: Centrum pro regionální rozvoj Ceské Dodavatel : FORCORP GROUP spol. s r.o.

republiky
U Nákladového nádraží 3144/4 Hodolanská 413/32
130 00 Praha 3 - Strašnice 779 00 Olomouc

Datum porízení : 21.05.2020
Požadované datum dodání :
Požadovaný termín dodání : lC : 27841031 DIC : CZ27841031

rádek Oznaceni Popis dodávky

Na základe uzavrené Smlouvy o dílo k zajištení úklidových služeb prostor v budove Centra pro regionální rozvoj Ceské
republiky, jejíž plneni je spolufinancované rovnež z prostredku EU, a to zejména z Operacního programu technická pomoc,
projekt - Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020 - 2022, registracní císlo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15
001/0000210, (dále jen ,,Smlouva"), uzavrená dne 27.6.2019 a na základe zaslané cenové kalkulace dne 5.5.202Ó, která je
nedílnou soucásti objednávky, u vás objednáváme níže uvedené úklidové služby:

664 m2 - mytí všech oken vcetne rámu a parapetu v budove A, B, C, D
80,60 m2 - mytí schodišt'ových oken vcetne rámu a parapetu pomocí horolezecké techniky
600 ks - myti horizontálnI stínÍcÍ techniky v budove A, B, C, D
4 ks - mytí prosklených prícek v prízemí budovy A
94 lamel - myti vertikální stÍnící techniky v budove A
720 ks - myti SvÍtíCi techniky v budove A, B, C, D (zárivky, bodová svetla)

Služby budou provedeny na adrese:
Centrum pro regionální rozvoj Ceské republiky, Praha 3 - Strašnice, U Nákladového nádraží 3144/4
Kontaktní osoba: tel. kontakt:

Termin plneni: 14.6.2020 a 21.6.2020, od 8:00 - 18:00 hodin (termíny jsou závazné a nemenné)

Faktura v souvislosti s poskytnutými službami, v rámci realizace projektu, mino jiné, musí obsahovat text: ,,Operacní
program technická pomoc, projekt Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_
001/0000210", v jehož rámci je zakázka realizována.

Cena objednaných služeb vychází ze Smlouvy.
bez DPH Kc 96 283,-
Cena celkem s DPH Kc 116 502,43

Na základe zákona c. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prosíme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e-
mailovou formou na e-mail: s textem:
,,Akceptujeme objednávku c. 218"

Faktury kupujicimu prosíme zasílat elektronicky na adresu podatelna@crr.cz.

Zhotovitel se zavazuje behem plnení této smlouvy a zároven po dobu 10 let pocinajici bežet 1. ledna následujÍcÍho
kalendárního roku poté, kdy byla zhotoviteli vyplacena poslední platba ceny, nejméne však po dobu danou právními
predpisy CR pro archivaci dokladu, umožnit zamestnancum nebo zmocnencum poverených orgánu (MPSV CR,
Ministerstva financí CR, EK, Evropského úcetního dvora, Nejvyššího kontrolniho úradu a dalších oprávnených orgánu státní
správy) kontrolu úcetních dokladu souvisejLcÍch s realizací verejné zakázky, na základe niž poskytuje predmet plnení
Smlouvy. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k predmetu plneni plnili také jeho pripadni
poddodavatelé.

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odberatele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatni v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s temito
podmínkami. Odmítnuti nebo zmena podmínek uvedených v objednávce ze strany dodavatele Ciní objednávku neplatnou. objednávka je potvrzena doruCením
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Odberatel : Centrum pro regionální rozvoj Ceské republiky

130 00 Praha 3 - Strašnice

OBJEDNÁVKA
Rada dokladu : 000
Císlo dokladu : 000218

CODE : OÚM/75/2020

rádek Oznaceni Popis dodávky

potvrzení dodavatele nebo dodáním predmetu plnení podle objednávky dodavatelem odberateli. Potvrzením objednávky je uzavrena príslušná smlouva.
Cenu plneni vyúctuje dodavatel odberateli fakturou. V prípade, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odberatel oprávnen zaslat ji ve lhute
splatnosti zpet dodavateli k doplnení Ci oprave. Vrácením faktury prestává bežet puvodní lhuta splatnosti.
Dodavatel se zavážuje, že v prubehu plnení objednávky i po jejím zániku nebude neoprávnene zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fýzických osob, které získá
pri plnení Qbjednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucI ze zákona c. 101/2000 Sb., a po 25. kvetnu 2018 povinnosti plynoucí z
narízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odberateli tím zpusobenou škodu ci jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe, osobou povinnou spolupusobit pri výkonu financní
kontroly provádené v souvislosti s úhradou služeb z verejných výdaju nebo z verejné financní podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o financní kontrole ve
verejné správe poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolnÍm orgánum a vytvorit kontrolním orgánum podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se ke
smlouve a poskytnout jim soucinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originálni dokumenty souvisejÍcÍ s realizací smlouvy (tj¶ zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméne po dobu 10
let od ukonceni smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávneným k výkonu kontroly podle zákona o financní kontrole ve verejné správe provést
kontrolu doklad u souvisejÍcÍch s realizací této smlouvy.

Celkem KC s DPH 116 502,43

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo urcení a uvedTe v ní císlo této objednávky.
Fakturacní adresa je vždy adresa odberatele.

Podpis oprávnené osoby
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Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet

@forcorp.cz
ctvrtek 14. kvetna 2020 20:51
Johanidesová jana
RE: terminy myti oken

Dobrý den paní
Termíny Vám budeme nevázane rezervovat.

preji hezký den

Administrativní pracovnice - vícepráce

mobil:
emaif: @forcorp.cz

FORCORP GROUP spol. S r.o.
Hodolanská 32
779 00 Olomouc

www.forcorQ.cz

FORCORP
,d=j¶k=liity

tsomimm bozm)lxo5
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From: < @crr.cz>
Sent: Thursday, May 14, 2020 3:57 PM
To: @forcorp.cz
subject: re: termíny mytioken

Dobrý den paní
Dekujeme za zaslané termíny, které by byly ideálni. Zaslaná nabídka byla predána pani vedoucí ke schválení.

Jakmile budeme znát zpetnou reakci, obratem Vám výsledek sdelíme. jestli je možné si tyto termíny nezávazne
rezervovat, tak prosíme o tuto nezávaznou rezervaci. Stále jsme závislí na vládních narIzenIch vztahujIcIch se k
epidemiologické situaci.

Dekujeme za cas, který nám venujete a tešíme se na další spolupráci.

s prátelským pozdravem,

oddelení úcetnictví a majetku
referent hospodárské správy

A
<+»
Centrum pro regionáinf rozvoj Ceské republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 (X) Praha 3 -Strašnice
Telefon:
Mobil:
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E-mail: g)crr.cz

www.crr.cz

Centrum -zkušený a spolehlivý partner pro Váš region

From: @forcorp.cz < @forcorp.cz>
Sent: Monday, May 11, 2020 8:30 PM
To: @crr.cz>
subject: terminy mytí oken

Dobrý den panij
Možný termín provedeni mytioken, cištenIžaluzik svetel by byly nedele.i4.6. a 21.6. od 8-18 hod. Stihlo by se vše
pred cištením a úpravou podlah.

prosím Vaše vyjádrení k navrženým termínum.

Dekuji

preji hezký den

Administrativnl pracovnice - vícepráce

mobil:
email: @forcorp.Cz

FORCDRP GROUP spoL s lo.
Hodolanská 32
779 (X) Olomouc

www.forcorp.cz
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Bez viru. www.avast.com
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Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:

@forcorp.cz
pondelí 11. kvetna 2020 20:30

termíny mytí oken

Dobrý den paní
Možný termín provedení mytíoken, cištení žaluziI a svetel by byly nedeíe.14.6. a 21.6. od 8-18 hod. Stihlo by se vše
pred cištením a úpravou podlah.

Prosím Vaše vyjádrení k navrženým termínum.

Dekujj

preji hezký den

AdministratfvM pracovnice - vícepráce

mobil:
email: @forcorp.cz

FORCORP GROUP spoL s r.o.
Hodolanská 32
779 00 Olormuc

www.forcorpoCz
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FORCORP

jme Služby
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Od:
Odesláno:
Kornu:
Predmet
prIIohµ

@forcorp.cz
úterý 5. kvetna 2020 8:45

CENOVÁ NABÍDKA MYTÍ OKEN,ŽALUZ1LA SVETEL
CN CENTRUM ROZVOJE PRAHA MYTÍ OKEN 2020.docx

Dobrý den panfj
v príloze Vám posIlám cenovou nabídku na mytí oken, žaluzií a svetel.
Prosím Vás o zjištení zda budete požadovat provést vše co je uvedeno v nabídce. Nespechá to, jak budete mít cas.

Dekuji

preji Vám hezký a klidný den

AdministratNní pracovnice - vícepráce

mobil:
email: forcorp.cz

FORCORP GROUP spol. S r.o.
Hodolanská 32
779 QO Olomouc

www.foNo'rpjCz

FORCORP
Myjme Služby

úklid - mlitv
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FORCORP GROUP spol. S r.o.
Hodolanská 32
772 00 Olomouc

CENOVÁ NABÍDKA

Centrum pro regionální rozvoj Ceské republiky

Mytí oken, žaluzií, svetla

Myti oken vcetne rámu a parapetu v budove A, B, C, D, mimo schodištových

oken 664m2 /42,- CENA 27.888,- KC bez DPH

Myti schodištových oken vcetne rámu a parapetu pomocí horolezecké techniky
plocha 80,60m2 /75,- CENA 6.045,- KC bez DPH

Mytí horizontální stínÍcÍtechniky v budove A, B, C, D
600ks/ 50,- CENA 30.000,- KC bez DPH

Mytí prosklených prícek v prízemí budovy
4ks/25,- CENA 100,-KC bez DPH

Mytí vertjká|ní stjnÍcÍtechnjky v budove A
pocet lamel 94/ 75,- CENA 7.050,-KC bez DPH

Mytí SvÍtÍcÍ techniky v budove A, B, C, D {zárivky, bodová svetla)
720ks/35,- CENA 25.200,- KC bez DPH
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CENA BEZ DPH CELKEM 96.283,- Kc

CENA S DPH CELKEM 116.502,43,- Kc


