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SMLOUVA(OBJEDNÁVKA)

čj.:KRpT-125080-5/čj-2020-0700MN

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 28933881/0710
Zastoupená: Mgr. David Gurka

vedoucí oddäení správa nemovitého majetku
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Zhotovitel:

BASTA stavební práce s.r.o.
Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava Hrabůvka
IČO: 03748901
DIČ: CZ03748901
jejímž jménem jedná: Stanislav Bad'ura ml., jednatel společnosti
Mob:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava oddíl C, vložka 61226

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme u Vás provedení opravu
vodovodních přípojek do objektu č. 06 Škdící pdicejní středisko a objektu č. 08 OKTE
v areálu Krajského ředitelství policie Msk ve Frýdku-Místku. Práce zahrnují provedení
propojení vodovodní přípojky z hlavního vodovodního řádu k dotčeným objektům dle
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
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30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava

Vyřizuje:
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:
Email:
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V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě
nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

Zhotovitel ručí za řádnou funkci předmětu díla po dobu 60 měsíců. Zhotovitel se
zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení
reklamace objednatele.

V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a
faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.

Cena objednávky činí: 299.690,42 KČ bez DPH
62.934,99 Kč 21% DPH

362.625,41 Kč S DPH

Termín realizace: do 14. 8. 2020

V Ostravě dne: 10. července 2020

Za objednatele:
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vedoucí OSM

Za zhotovitele:
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30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava

Vyřizuje:
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:
Email:


