
!g':ř: POL|CEJNĹAKADEM|E ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ PROVOZU ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ

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

OBJEDNÁVKA - KUPNÍ SMLOUVA Č.: PA - OPEZ -ŠLI 7 /2021

Odběratel (fakturační údaje):

policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4
lČ : 48135445, DIČ: CZ48135445
bankovní spojení: čnb,
způsob úhrady: bankovníni převodem
jsme plátci DPH

Místo dodáni: PA
poHcejní akademie Cr v Praze
Budova:
Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4

Dodavatel:
firma: ČERVINKA - Czech Republik s.r.o
adresa: Podolská 103/126
PSČ: 147 00 Praha 4
lČ: 25510622
bankovní spojeni:
tel:
mobil:
email:

Vyřizuje :

Na základě vaši cenové nabídky ze dne 9 1 2021, která je nedílnou součásti této objednávky, u vás objednáváme

provedenl pravidelných revizí protipožárn/ch klapek pro rok 2021 v objektech v areálu policejnl akademie ¢eské republiky
v Praze

CENA BEZ DPH :
CELKOVÁ CENA S DPH:

59 926,- Kč
72 510,- Kč

Způsob dopravy:
Termin dodáni:
l Kupní zahmuje veŠkeré náklady spojené s koupi ZboŽím ( dopravu do misca plněni, clo, skladování ard )

2 Kupní cena ;e cenou nejvýše přípustnou, kterou není moŽné pŔkročiľ

3 V připzdé prodlení µíodávajiciho s dudáním zboží je projávajicl pu'iinnen zap'atit Úrok z pcodlenive výši O 05% za každý den prodleniz kupnÍceny'

nedocaneho zboží včelné DPH

ej ProdávajicÍvysGvĹ fakľuru, splatncsľ fakcwY činí 30 dnů pb doruCerú V případě prodlení kupujiciho s úhradou řádně doručené ťakturV je kupujici povinnen

zäplaht prodávajicimu Úrok ľ prodlenive výši 0.05% z dluŽné částkV vtetne DPH ?ä kažný den prod|enl

5 Prodávajiciposkytm ni tbožiiáruíu v délce 24 měsicj ode dne dodání

6 Osta(ni vztahy, které nejsou upraveny tcuto smbuvou se řidl pŕislušnými U$tanQvenim) zákona Č. 89/2012 Sb občanský zákoník

7 smlouva můŽe být měněna nebo d?p|ňclvána j2řľ pÍsemnými, postupné tis ovanými dodatky

8 Talo smlouva je vyhotovena ve dvou steingp[5ech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávajicia jeden stejnopis kupujici

9 Prodávající je pQvlnnen umoinit vŠem subjektům oprávněným k výkonu kontrdy provést kontrdu dokladů souvisejicich s plněním iakázky, a tc> po dobu

danou právnirni předpisy ČR k jejich archivaci

IQ O předáni a převzetí tboZi bude prodávajícim vYho[oven protokol { .např dodací list ), který bude podepsán oběma smlwnlml stranami a kažaá ze smluvních

stran obdrii po jeóriorn vYho[over|i

Na fakturu uved'te, prosím, číslo naši objednávky !!1

V Praze dne : 28.1.2021
Kupujíci:

V
prodávajici:

razítko:
podpis:

razítko:
,od,i,
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·-. " "" ČERVINKA s.r.o',
P

Podolská 13/126, 147 00 Praha 4
Záps v OR pod sp. zri. C213101 u MS v Praze

IČ: 49454820, DIČ): CZ49454R?O
Tel :

l

policejni akademie České republiky v Praze
ekonomicko provozní útvar

Lho ecká 559/7, 143 01 Praha4

Cenová nabídka

cena za zboží, služby Cena celkem bez
Položka bez DPH Ilks počet l ks DPH
Kon:rola protlpoZárnich k|apek 61 Kč 483 29463 Kč
Dok'ad o provedené kontrole 500 Kč 1 500 Kč
Cera celkem bez DPH 29963 KČ
Cena celkem vC. DŔH 36255 Kč

V p ipadě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.

Za společnost Červinka s.r.o., která má vice jak 25letou tradici v oboru požární ochrany, cenovou nabídku dne
9 1 2021 zpracovala:

Osoba odborně způsobilá
pode §11 odst.1 zákona Č.133/1985 Sb.
o pjžárni ochraně, ve znění pozdějších předpisů

,'(

\

Provozovna + korespondenční adresa:
Ros(islavova 1265.

686 01 Uherské Hradiště
m'jw.hasicipristroje-cervinka.cz


