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Správa logistického zabezpečení

-

,

č.j.: PPR-2567-21/ČJ-2020-990663

Objednávka č. 2
K č.j.: PPR-2567-15/ČJ-2020-990663

,,SLZ PP ČR - Rámcová dohoda - malování na vybraných objektech pp ČR
v Královéhradeckém kraji"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
te|efonnj číslo:
mob. tel,:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní čísb:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupkyni vedoucího odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpečeni policejniho prezidia České
republiky .
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia CR,
P,O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
česká národní banka, pobočka Praha

TSM Design S.ľ.O.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
065 44 754
CZ06544754
Marinem Šustrem - jednatelem společnosti
Vy2ruvp
Moneta Money Bank

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40457
(dále jen ,,zhotovitel")



1. Předmět plnění:

Objednáváme u Vás malování podle rámcové dohody:
Malování bílou nátěrovou barvou, obroušeni a nátěr ocelových zárubní, mimo standardní
požadavky dané rámcovou dohodou nátěr železných dveří a mříží, vše v rozsahu cenové nabídky
přílohou této objednávky.

2. Místo plnění: 1. Balbínova 337/2, Hradec Králové; 2. Bidlova 429/3, Hradec Králové,
3. Termín provedeni: do třiceti (30) pracovních dnů od potvrzení objednávky
4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí 153.337,25 KČ včetně DPH,

Cena bez DPH: 126.725,- KČ

DPH: 26.612,25 Kč
Objednatel v místě plnění uvedeném v bodě. 2 této objednávky neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o
DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této objednávky,
nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29
zákona o DPH.

Dokladem o splněni objednávky je předávací protokol podepsaný odpovědným zástupcem
objednatele ), Na základě podepsaného předávacího
protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého
plnění. Objednatel v předávacím protokolu výslovně uvede, zda poskytnuté plnění bylo poskytnuto
v souladu s touto objednávkou.
Platba bude realizována na základě faktury vystavené do patnácti (15) dnů od provedení plnění.

5. Faktura: Faktura bude splňovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohodě a musí
obsahovat číslo objednávky.
6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rámcové dohodě,

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou či právními předpisy, je objednatel
oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplaceni, Zhotovitel je povinen fakturu
opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručeni opravené nebo nově vyhotovené faktury
objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
7. Záruka: Poskytovatel ručí za kvalitu díla a použitý materiál po dobu uvedenou v rámcové
dohodě.
8. Sankce: V případě nedodržení terminu zhotoveni plnění dle této objednávky bude zhotoviteli
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny předmětu plnění dle této objednávky
včetně DPH a dále smluvní pokuta 0,5% z ceny dňčího plnění dle této objednávky včetně DPH za
každý kalendářní i započatý den prodlení.

V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, nabývá tato
objednávka účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 20. 10. 2020

V Praze
-3 -11- ?020

Za objednatele:

\ ""' "
Kateřina Benešova

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele: TsML,|\g, ,,,,,,
Martin Šuáč" jednald

Wilsonov ko
Tel.: 733 54

martin,sustr@ts esign,cz
J

Martin Šustr ,
jednatel společnosti TSM Design '.'.a A k U1"TOVA hÓ Ao, if. 2C',ú7

TSM sägn š,r.o,
Maňi jednatel

Wilsonov 9 01 Hlinskc.
Tel.: 733 7 Č: 065447'5.-

martin.sLjs ,t'šmdesign.cz
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Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny

Malování na vvbraných objektech pojiceiního prezidia ČR -Balbínova 337/2 a Bidlova 429/3 v Hradci Králové dle obiednávkV Č.2

t

i

l

l
;

Jednotková l
nabídková cena za objem prací pro Celková cena l - - -

:'ol Pop!s MJ 21% DPH čelkova cena (Kc vc. DPH)
m",hod. popř. obj. C.2. (Kc bez DPH) l

m(Ki') he7 ňPH !
l '

Malba místnosti bílou nátěrovou barvou s minimálními vlastnostmi . . !
1. . . . . . . m2 45,00 KČ 1685 75 825,00 Kc 15 923,25 KČ 91 748,25 Kc l

jakc napr. Pnmajex Plus, rmnimalne 2 vrstvy. l

Maíbz mÍstnosti nátěrovou omyvatelnou malířskou barvou s
2" minimálními vlastnostmi jako např. REMAL VINYL BÁZE, minimálně " 2 0,00 KČ O QÄ0 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ

2 vrstvy. Tónování v běžné barevné Škále RAL

Odstraněni nečistot z povrchů stěn a stropů (100%). Odstraněni
starých nesoudržných vrstev nátěrů a maleb (škrábání). Lokálni

3- sádrováni a tmelení stěr, a stropů (praskliny, otvory po m2 20,00 KČ 1685 33 700,00 KČ 7 077,00 KČ 40 777,(X) KČ
hmoždinkách, okopané rohy) do 25% celkově plochy místnosti.
Zabroušení. Penetrace veškerých ploch (100%).

4. Obroušení a nátěr dveřních křídel - min. 2 vrstvy* ks 0,00 KČ O 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ
5. Obroušení a nátěr ocelových zárubni - 3 vrstvy* ks 600,00-KČ . 7 4 200,00 KČ 882,00 KČ S 082,00 KČ

6. Obroušeni a nátěr litinových radiátorů + přívodní potrubí- min. 2 vrš- ks .- O;OO KČ ' ' ' .,. O 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ
Celkem 113 725,00 KČ 23882,25 137 607,25 KČ

i
,

t

\/ysuČ""í'"°i'"' "" 'í dDĹOŽC2 Č.S ceoí! za í kus obž"cuŠení a í"iáté"u zárubně CA uátě'." a" ks dveřníhť3 1:i'"íd-!a, staMa'"ání :ujzn"'ěr

POZNÁMKY:
Tyto související položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:
1. Před zapoČetím vŠech prací se předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízení u kterého by mohlo dojít k zašpinění
nebo poškození ochrannými foliemi dle potřeby.
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TSM d "

Milan Vá
\Nilsonov8 3 linsko
Tel.: 774 399 544754mnan.vase gn.cz
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@ CENOVÁ NABĹDKA - Balblnova 337/2 v Hradci Králové dle objednávky č.2
Název 1'e:.'. di-'; µii
společnosti
Kontakt ".·1,. 7:i3 :",Šé

:,t:1::: /'7": ?'C'J F i"j f :!ín ,,jf:ti\ 'j7

Jednolh MnozsM POPIS JEDN. CENA ČÁSTKA

ZÁKAZNÍK

eu: l"?

ks 2

Ks 3

o$etřgn| , btMení a nátěr Zelezných dveřk2x
většl neZ klasické dřevěné dveľe

Qšet/en[,braušen[ nátěr zelezných mřfžf

3 500,00 Kč 7 000,00 Kč

2 000,00 KčS " 6 Q(JQ,(JQ KČ

C. KALKULACE

: ":s':':í

DATUM

>:'3 ,'0?.0

ADRESA

0,00 Kč

Q,QQ Kč

0,00 Kč
kpt

0,00 Kč

0,00 Kč

Cj,00 Kč

0,00 Kč

0,00 KČ

0,00 Kč

:".)::, :,:,:,,,';L' CENA bez DPH 13 (jo0,qq Kč

SAZBA DPH
21%

DPH
2 730,00 KČ

CENA S DPH
15 730,00 Kč

F/ijšti' =!di::' piímni poh"iďlz nik.:

PŘ1PRAVIL:

K RUKÁM

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Do 30 dnů '

DATUM SPLATNOSTI

19.11.2020

č)i: Umj: :ů '"""""'"' ' "Tq Iq Z? at: o

YSM n
Mikm Va l

Wílscmova 3
Tet: 774 39

mäenva




