
POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO PROVOZU A LOGISTIKY

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, P.O.BOX 54

OBJEDNÁVKA - KUPNÍ SMLOUVA Č.: PA-OTPLJ23/2020

Odběratel (fakturační údaje):

policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4
lČ : 48135445, DIČ: CZ48135445
ba n kovní spojení: ČNB, č.ú.:
způsob úhrady: bankovním převodem
Jsme plátci DPH

Místo dodáni:
policejní akademie ČR v Praze
Budova:
Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4

Dodavatel:
firma: ČEPRO, as.
adresa : Dělnická 12,Č.p. 213
psč : 170 04 Praha 7
IČO:DIČ: 60193531, CZ601193531
bankovní spojení:
tel: +420 221968 130
mob:+

Vyřizuje :

Objedáváme u Vás dodání 3 000 litrů motorové nafty (bez BIO složky) pro náhradní zdroje.

Celková cena s DPH: cca 90.000,00 KČ

Způsob dopravy: ČEPRO
Termín dodáni: 15.10.2020
1. Kupní smlouva zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží (dopravu do místa plěni, clo, skladováni atd.)

2. Kupní cen a je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit

3. V případě prodlení prodávajicihos dodáním zboží je prodávající
povinen zaplatit úrok z prodlenive výši0,05% za každý den prodlení
z kupní ceny nedodaného zboží včetně DPH

4. prodávající vystaví fakturu, splatnost faktury činí 30 dnů po
doručeni. V případě prodlení kupujiciho s úhradou řádně doručené
faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05%Z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení

5. prodávajici poskytne za zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodáni

6. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řidl příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7.Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a jeden stejnopis kupující

9, Prodávajici je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejicich s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci

10. O předáni a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol (např. dodací list), který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obd rZi po jednom vyhotoveni

Na fakturu uveďte, prosím, číslo naší obiednávkV!!!

VP,,,edn,, 23 -09- mo ra·'"o' Ž
KupujÍcÍ: PolicejnIakademie ČR v Praze podpis:

V Praze dne: razítko:

prodávajÍcÍ : ČEPRO,a.s. podpis:


