
POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ MATERIÁLOVÉ A INVESTIČNÍ

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

OBJEDNÁVKA - KUPNÍ SMLOUVA Č.: PA-279/Čj-2021-821014
PA-OMI-NA/ 4 /2021

Odběratel (fakturační údaje):

poIicejni akademie ČR v Praze

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

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

Na základě cenové nabídky u vás objednáváme:
respirátor KN95(FFP2) 10 000 kusů
1 kus 8,9OKČ bez DPH 89 000,00KČ bez DPH
respirátor FFP3 2 000 kusů
1 kus 29,40KČ 58 8OO,OOKČ bez DPH

Cena bez DPH: 147 800,00 KČ

Dodavatel:
Mr. Blast s.r.o.
Sokolská 292/31
Česká Lípa
IČO:09646213
kontakt:
e-mail:

Vyřizuje :

Způsob dopravy: dopravní služba
Termin dodání: 10 dni
1. Kupní smlouva zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plění, clo, skladováni atd.)
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit
3. V případě prodlenI prodávajÍcÍho s dodáním zboží je prodávajÍcÍ povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05%
4. prodávajÍcÍ vystaví fakturu, splatnost faktury Činí 30 dnů po doručení. V případě prodlení kupujÍcÍho s úhradou
5. prodávajÍcÍ poskytne za zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodáni
6. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řidI přIslušnými 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 prodávajkía jeden stejnopis kupujÍcÍ
9. prodávajÍcÍ je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů
10. O předáni a převzetí zboží bude prodávajícňn vyhotoven protokol (např. dodací list), který bude podepsán
Na fakturu uveďte, prosím, číslo našlobiednávky!!!

V Praze dne : 01. 03. 2021
KupujÍcÍ:

V
prodávajÍcÍ



Firefox https://outlook.ofňce.com/mail/AAMkADVkMjk2MDBlLTc...

Re: policejní akademie ČR v Praze cenová poptávka změna

s
Po 01.03.2021 10:04
Komu:

Dobrý den,
děkuji Vám za poptávku.

Cenově jsme na tom nyní takto s takovým počtem.
FFP2 - 8.9,-/1ks ( při 10 000ks)
FFP3 - 29.4,-/1ks (při 2000ks)

Pokud budete mít zájem, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na detailech.

S pozdravem,

------- Původní e-mail ----------

Datum: 1. 3. 2021 10:23:30
Předmět: policejní akademie ČR v Praze cenová poptávka změna

Dobrý den, měním cenovou poptávku na:
respirátor FFP2 10 000 kusů
respirátor FFP 3 2 000 kusů
Předem děkuji za odpověď'.
S pozdravem

Referent majetkové správy
po/icejnl akademie ČR v Praze
Odděleni materiálové a investiční
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4
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