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Správa logistického zabezpecení

c.j.: PPR-2567-31/CJ-2020-990663

Objednávka c. 4
K c.j.: PPR-2567-15/Cj-2020-990663

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

objednatel:
se sídlem:
ICO:
DIC:
zastoupen:

príjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
císlo úctu:
kontaktní osoba:
telefonní císlo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
ICO:
DIC:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
císlo úctu:
kontaktní osoba:
telefonní císlo:
e-mail:

Ceská republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSC 170 34

00007064
CZ00007064
Katerinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpeceni po|icejního prezidia Ceské

republiky V
Správa logistického zabezpecení policejního prezidia CR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSC: 150 05

gs9ai55
Ceská národní banka, pobocka Praha

TSM Design s.r.o.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
065 44 754
CZ06544754
Martinem Šustrem - jednatelem spolecnosti
Vy2ruvp
Moneta Money Bank

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

1. Predmet plnení: Malování bílou náterovou barvou a omyvatelnou malIrskou barvou.



2. Místo plnení: VZ Pardubice, Ceperka 215, hlavní budova - kanceláre a chodba reditelství,
chodba u posilovny a za jídelnou, všechny místnosti v budove F vcetne schodište a vybrané
místnosti v budove G (C.5, 25, 27, 35, 36), ubytovny A, B, C, D, koridor k ubytovnám, schody na
ubytovne D, místnosti Š6, Š7, Š19, Š26, technické zázemí a šatna pro uklízecky, prostory
nevymalovaných služebních bytu.

3. Termín provedení: Do sedmdesáti (70) pracovních dnu od potvrzeni objednávky.

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla neprekrocí 1.020.042,10 KC vcetne
DPH.

Cena bez DPH: 843.010,00 KC

DPH: 177.032,10 Kc.

Objednatel v míste plnení uvedeném v bode 2 této objednávky neuskutecnuje žádnou
ekonomickou cinnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o
DPH. Pri poskytnuti stavebních nebo montážních prací, jež jsou predmetem této objednávky,
nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu prenesené danové povinnosti dle ust. § 29
zákona o DPH.

Dokladem o splnení objednávky je predávací protokol podepsaný odpovedným zástupcem
objednatele . Na základe podepsaného predávacího
protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého
plneni. Objednatel v predávacím protokolu výslovne uvede, zda poskytnuté plnení bylo poskytnuto
v souladu s touto objednávkou.

Platba bude realizována na základe faktury vystavené do patnácti (15) dnu od provedení plnení.

5. Faktura: Faktura bude splnovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohode a musí
obsahovat císlo objednávky.

6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rámcové dohode.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou ci právními predpisy, je objednatel
oprávnen vrátit zhotoviteli ve lhute splatnosti fakturu bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen fakturu
opravit nebo nove vyhotovit, okamžikem doruceni opravené nebo nove vyhotovené faktury
objednateli zacne bežet nová lhuta splatnosti v puvodní délce.

7. Záruka: Poskytovatel rucí za kvalitu díla a použitý materiál po dobu uvedenou v rámcové
dohode.

8. Sankce: V prípade nedodržení termínu zhotovení plnení dle této objednávky bude zhotoviteli
úctována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny predmetu plnení dle této objednávky
vcetne DPH a dále smluvní pokuta 0,5 % z ceny dncího plnení dle této objednávky vcetne DPH za
každý kalendární i zapocatý den prodlení.
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9. Tato objednávka nabývá úcinnosti dnem zverejnení v registru smluv dle zákona c. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu.

Príloha c. 1 - Cenová nabídka ze dne 31.5.2021

1 l, -ä· :,i:.l
V Praze .....'...........

Za objednatele:
,,,,,,,,,,-,,,P,,WO VN\TR,'\ Q'ZY

po'|lcejni µrc"uiiim
'a'jrá\'a l(jcistická!jo zä3

Katerina Benešová
zástupkyne vedoucího

Za zhoMK Lgn s,r,o,
M tel

Wilso Hlinsko
Tel.: 7 544754

niar gn,cz

Martin Šustr

jednatel
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príloha c. 2 Specifikace predmetu plnení a specifikace ceny

Maiováni na vybraných objektech Policejrúho prezidia CR-Vzdelavací zarIzení Pardubice, Ceperka 215,533 45 v prostorech budovách F a G,

reditelství,odborných ucebnách, ubytovnách A a B, chodby(koridory), technická zázemí a služební byty

Jednotkova
nabídková cena za objem prací pro Celková cena (KC l · - -

doI Popis MJ , . 21% DPH celkova cena (Kc vc, DPH)m',hod. popr. obj.c4 k RD bez DPH)

m(Kr1 hp7 nPH

Malování:

Malba místnosti bílou náterovou barvou s minimálními vlastnostmi ' . - - -
1. . m2 45,00 Kc 10840 487 800,00 Kc 102 438,00 Kc 590 238,00 Kcjako napr. Primalex Plus, minimálne 2 vrstvy.

Malba místností náterovou omyvatelnou malírskou barvou s . .
2" minimálními vlastnostmi jako napr. REMAL VINYL BÁZE, minimálne m2 70,00 KC 143 10 010,00 KC 2 102,10 Kc 12 112,10 Kc

2 vrstvy. Tónováni v bežné barevné škále RAL.

Odstraneni necistot z povrchu sten a stropu (100%). Odstraneni

starých nesoudržných vrstev náteru a maleb (škrábáni). Lokálni

3. sádrování a tmelení sten a stropu (praskliny, otvory po m2 20,00 KC 10840 216 800,00 KC 45 528,00 KC 262 328,00 KC
hmoždinkách, okopané rohy) do 25% celkové plochy místnosti.

Zabroušení. Penetrace veškerých ploch (100%).

4. Obroušenia náter dverních krídel - min. 2 vrstvy* ks 0,00 KC,' O 0,00 KC 0,00 KC 0,00 KC
Obroušeni a náter ocelových zárubnL - 3 vrstvy, objem prací

5. . . . . . . W ks 600,00 Kc, 139 83 400,00 Kc 17 514,00 Kc 100 914,00 Kczahrnuje l dvojnasobne zarubne

6. Obroušenia náter litinových radiátoru + prívodní potrubí- min. 2 vrš ks 3 000,00'KC ' 15 45 000,00 KC 9 450,00 KC 54 450,00 KC

Celkem 843 010,00 Kc 177032,10 1020 042,10 KC

íjsv y t.i3 Q£í'"'1'· m S: -í .,'-né ?š 'r" tít nEe'ér :í Ses 'intuz, sumuarsm mzma'" ,P

POZNÁMKY:

Tyto související položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výmer:



1. Pred zapocetím všech prací se predpokládá zakryti nebo ochráneni všeho zarízení, u kterého by mohlo dojit k zašpineni

nebo poškození ochrannými foliemi dle potreby.

2. Manipulace s nábytkem pri vystehování mÍstnostÍ.

3. Veškeré práce zahrnuji i veškerou mimostaveništní dopravu a dále vnitrostaveništní horizontální presun hmot do 25 m. vertikální

4. objekt není vybaven výtahem.

5. Veškeré práce zahrnují postavební cistý finální úklid.

6. objem prací, vC. plošných výmer je stanoven jako predpokládaný a orientacní a nemusí být zcela vycerpán.

1L". ag'

TS ,
Marti te

Wilsonov
Tel.: 733 .G'l4?$i

martin.sustr tsm sigA.£z


