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OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL DODAVATEL

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):
Na základě Nabídky č. NA 15/026/20 ze dne 15.09.2020 činí celková cena díla 98.682,50 Kč bez DPH. 
Cenová Nabídka č. NA 15/026/20 ze dne 15.09.2020 tvoří přílohu této objednávky a je její nedílnou 
součástí.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):
Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných 
mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli 
předat.
Dodavatel poskytuje na dílo dle této objednávky záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. 
čl. 2 této objednávky objednatelem. Dodavatel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu 
a provedení díla.
Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně 
doloženy a musí mít písemnou formu, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se 
projevuje. Dodavatel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že

1. Specifikace služeb:
Dodávka a instalace 59 ks domovních telefonů FERMAX vč. hlavního vchodového tabla pro bytový 
věžový dům č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě vč. demontáže a likvidace stávajícího 
systému.
Závazným podkladem, kterým se sjednávají podmínky provedení díla je Nabídka č. NA 15/026/20 ze 
dne 15.09.2020.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Splatnost do 14 dnů od doručení faktury.
Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 
zákona o DPH.

2. Termín dodání:
Nejpozději do 30.11.2020
Místo dodání:
Byty a společné prostory v bytovém věžovém domě Křenkova 732, 592 31 Nové Město na Moravě.

Číslo objednávky: MUNMNM/25947/2020

SMM/09/2020 Pop.

Datum: 21.09.2020

ZEKATEL, spol. s.r.o.
se sídlem Za Vápenkou, 334, 252 44 Psáry 
IČ : 46967281, DIČ: CZ46967281
zastoupená Jiřím Tulisem, jednatelem 
bankovní spojení: Raiffeisen BANK
č.ú.: 655665564/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod spis, zn.: C 
171232
Tel.: 736 626 482
e-mail: zekatel@zekatel.cz

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
Bankovní spojení: 1224751/0100
Kontaktní osoba: Marcela Popelková
Tel.: 566 598 363, 724 775 895 
e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz
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Potvrzuji přijetí objednávky:

dne dne 

9Podpis objednatele: odpis dodavatele:

.ZE

JlríTuhs, jednatelStanislav Marek, místostař^

Smluvní pokuta je stanovena takto:
Při prodlení dodavatele s předáním dodávky objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny dodávky (vč. DPH) za každý i započatý den 
prodlení až do předání a převzetí.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

dodavatel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel 
náklady dodavateli spojené s opravou vady. Dodavatel se zavazuje odstranit vady díla ve lhůtě 15 dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
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7. Příloha č. 1 :
- Nabídka č. NA 15/026/20 ze dne 15.09.2020

6. Závěrečná ustanovení:
Tato objednávka byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení této objednávky.
Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním 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"). Dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této 
objednávky v informačním systému veřejné správy - registru smluv.
Strany této objednávky se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, 
které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.
Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
objednávky.

a^ge:

V Novém Městě na Moravě

6. 10. 2020
Ve Žďáru nad Sázavou
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ZEKATEL, spol. s r.o., Za Vápenkou 334, 252 44 Psáry

Nabídka pro :

Na základě Vašich požadavků Vám předkládáme nabídku na :

Domovní telefony FERMAX

Nabídku zpracoval : Jiří Tulis

Datum předání nabídky : 15.09.2020

Nabídka je platná do: 15.11.2020

Petr ŠichtaPřezkoumal a schválil :

Zekatel spol. s r.o., 15. 9 2020 NA 15 026 20 Město NMNM_DT Krenkova 732_akt Nal5_01 l_20.odt

pro bytový dům Křenkova 732 
(aktualizace nabídky NA 15/011/20)

Město Nové Město na Moravě
Vážená paní Marcela Popelková
Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě

100:46967281 
DIČ:CZ46967281 
Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 650 011 
Fax : 566 650 014 
Raiffeisen BANK

e-mail: zekatel@zekatel.cz 
internet: http://www.zekatel.cz 
účet: 655665564/5500
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http://www.zekatel.cz
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1. Důvěrnost informací

2. Představení společnosti

3. Kontaktní údaje

Zekatel spol. s r.o. J5. 9. 2020 NA I5 026 20 Město NMNM_DT Krenkova 732_akt NaI5_01 l_20.odt

Tento dokument obsahuje informace určené pro společnost Město Nové Město na Moravě (dále jen 
Zadavatel).

Materiál obsažený v tomto dokumentu je duševním majetkem, který je součástí produktů a metod 
společnosti ZEKATEL, spol. s r.o.

Společnost ZEKATEL, spol. s r.o. vznikla v roce 1992. Od svého začátku se zabývala telekomunikační 
technikou, ať již dodávkami a montáží telefonních ústředen, tak montážemi a rekonstrukcemi vnitřních 
i vnějších telekomunikačních sítí.

Strukturované kabeláže jsou nedílnou součástí nabídky našich služeb. Vlastníme všechny měřící a 
testovací přístroje, nutné pro přesné změření celého kabelážního systému a jeho následnou certifikaci. 
Svářecí souprava na optická vlákna, měřící soupravy na optické i metalické kabely umožňují rychlou a 
odbornou reakci techniků na jakýkoliv problém zákazníka, to vše za plné podpory výrobců.
V současné době společnost zaměstnává 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Všichni 
pracovníci jsou pravidelně školeni v souladu se zákonnými požadavky.

Společnost je oprávněna k montáži a servisu pobočkových telefonních ústředen řady Alcatel 5200 
BCN, Alcatel Office, Alcatel OmniPCX Office a Alcatel OmniPCX Enterprise. Dále je držitelem 
oprávnění k instalaci a údržbě telefonních ústředen a koncových zařízení Panasonic.

ZEKATEL, spol. s r.o. (dále jen Dodavatel) předpokládá, že navrhované řešení je dvoustrannou 
záležitostí mezi Zadavatelem a Dodavatelem a že zúčastněné strany nebudou o technické a finanční 
stránce návrhu bez písemného souhlasu informovat žádnou třetí stranu.

Materiály nesmějí být kopírovány, používány a zpřístupněny pro jiné účely než je uvedeno v 
dokumentu. Toto omezení se netýká práv využívat informace obsažené v dokumentu, pokud byly 
získány z jiných zdrojů, které neomezují jejich šíření.

Název firmy:
Sídlo firmy : 
Provozovna :
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ :
DIČ :
Zpracovatel nabídky :
Telefon :
Fax :
e-mail:

ZEKATEL, spol. s r.o.
Za Vápenkou 334, 252 44 Psáry
Nábřežní 266, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Nábřežní 266, 591 01 Žďár nad Sázavou 
46967281
CZ46967281
CZ46967281
Jiří Tulis
+420 566 650022
+420 566 650014
jiri.tulis@zekatel.cz

mailto:jiri.tulis%40zekatel.cz
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4. Technická specifikace

5. Cenová nabídka

Podrobný cenový rozpočet je uveden v příloze nabídky.

Celková cena bez DPH: 98 682,50 Kč

6. Termíny a platební podmínky

Termín dodání: 11/2020

cca 7-10 dnůDoba instalace :

Záruční doba : záruka na produkty je dle podmínek výrobců

Způsob úhrady: závěrečná faktura

7. Doplňující informace k předložené nabídce

Zekatel spol. s r.o .15. 9. 2020 NA 15_026_20 Město NMNMDT Krenkova 732_akt Na 15_01 l_20.odt

Předmětem této nabídky je dodání a instalace domovních telefonu FERMAX v bytovém domě 
Křenkova 732. Jedná se o náhradu stávajícího systému 4+n.

Nabídka je zpracována na základě požadavků zákazníka.

Předmět zdanitelného plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
č. 235/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a 
zaplatit, ve výši sazby DPH 21%.

Tato nabídka popisuje řešení realizované v rámci tohoto projektu. Rozsah dodávky je vymezen 
popisem zde uvedeným. Materiály, vlastnosti a řešení, které nejsou v této zprávě uvedeny, nejsou 
součástí dodávky a mohou být realizovány pouze na základě odsouhlasených změnových požadavků 
nebo požadavků na rozšíření.

Cílem této nabídky je předložit Vaší společnosti optimální řešení Vašeho požadavku. I když jsme se 
snažili podchytit veškeré Vaše požadavky a potřeby, jsme připraveni podat Vám jakékoliv další 
upřesňující informace o nabízeném systému. V případě požadavku na jakékoliv doplňující informace 
se prosím obraťte na zpracovatele této nabídky. Ten je připraven Vám poskytnout veškerá potřebná 
vysvětlení či konzultace k této nabídce, stejně jako k případným dalším variantám řešení.
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Specifikace: Instalce systému DT FERMAX - 1 vchod, 59 bytů - systém 4+N, telefony LOFT

Jiří TulisZpracoval:

Materiál Montáž
Pol. Typové číslo Název položky M.J. Počet

FERMAX74001 ks 1,0

FERMAX73692 ks 8,0 1 689,80 13 518,40 184,00 1 472,00

3 FERMAX7336 ks 3,0 958,50 2 875,50 175,00 525,00

FERMAX70674 ks 3,0 1 064,70 3 194,10 310,00 930,00

5 FERMAXKRYT7 ks 3,0 1 672,00 5 016,00 134,00 402,00

6 FERMAX2540 ks 2,0 171,80 343,60 115,00 230,00

7 FERMAX4813 ks 1,0 1 835,00 1 835,00 855,00 855,00
8 FERMAX3393 ks 59,0 551,40 32 532,60 318,00 18 762,00
9 ks 1,0 300,00 300,00 4 950,00 4 950,00

10 hod 8,0 0,00 0,00 300,00 2 400,00
11 ks 1,0 2 000,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00

63 772,80 Kč 33 036,00 Kč

Pol. Typové číslo Položka Cena za jednotkuM.J. Počet Celkem bez DPH

Celková cena bez DPH : 98 682,50 Kč

12
13
14
15
16
17

Celkem 
bez DPH

710,00

1,0
0,0

168,0
0,0
0,2
0,0

Celkem za materiál + montáž
Materiálová rezerva_____________
Vedlejší náklady - dopravné_______
Výchozí revize________________
Ekologická likvidace odpadu______
Dokumentace skutečného provedení

SKYLINE modul audio 4+N, W, instalace 
SKYLINE modul 8 tlačítek 204 W 4+N, 
instalace___________________________
SKY LINE panel 6 okének, Série 7, rozměry 
130mm x 341 mm, instalace_____________
Instalační krabice panelu na zeď pro nové 
panely City Line,SERIE7, 130x341x33mm, 
instalace___________________________
Povětrnostní kryt panelu řady 7, Fermax8406, 
instalace___________________________
SKYLINE 4+N, propojovací kabel mezi 2mi 
panely, instalace_____________________
Napájecí zdrcj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů, 
instalace____________________ _
LOFT telefon 4+n, 1 tlačítko, instalace______
Demontáž stávajícího systému, ekologická 
likvidace___________________________
Pomocné montážní práce______________
Kabely, lišty, příchytky, stahovací pásky, 
upevňovací materiál, drobný mont. materiál 

Celkem materiál / montáž :

ks
%
km
ks
%
ks

Cena za 
jednotku

2 157,60

Cena za 
Jednotku

710,00

Celkem bez 
DPH
2 157,60

96 808,80
968,10

10,00
0,00

968,10
0,00

96 808,80
0,00

1 680,00
0,00

193,70
0,00

MatRez 
VRN
Revize
EkoLik
Projekt




