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Hradní stráž
Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk

Sp. zn. SpMO 46604/2020-8595
Čj. MO 167995/2021-8595

Praha 7. června 2021
Počet listů: 1
Výtisk č.: Z>

Objednávka ě. 10 k rámcové dohodě č. 46604/2020-8595
Vystavená podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

I.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Na Příkopě 28, Praha 1

Kontaktní zaměstnane

Adresa pro doručování korespondence:
Hradní stráž, Loretánská 4, 119 06, Praha 1

(dále jen „objednavatel44)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba

Stratos AUTO, spol. s r.o.
v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
62028367

UNICREDIT BANK Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1

datová schránka 29w4ym
(dále jen „zhotovitel44)

II.
Předmět objednávky:

Na základě Rámcové dohody o dílo č. 46604/2020-8595 u Vás objednáváme:
Technika Popis požadované služby

BMW R 1200 RT VPZ: 668-03-41 Provedení opravy motocyklu po dopravní nehodě.
EČŠ:2185950000578

III.
Cena:

Maximální limit provedené služby včetně DPH činí 220 000,- Kč, (slovy: “Dvěstědvacettisíckorunčeských44) a
pro danou objednávku je konečný. Výslednou cenu účtovat dle podmínek uzavřených
v Rámcové dohodě o dílo č. 46604/2020-8595



IV.
Místo plnění:

Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese: Za Klíčovém, Praha 9 - Prosek.

V.
Doba plnění:

Termín provedení služby byl stanoven do 10 dnů od podepsání objednávky zhotovitelem.

VI.
Platební podmínky:

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány
důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude M nisterstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě
bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem
obrany na účet správce daně místně př slušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet

jemu místně příslušnému správci daně

VII.
Fakturační adresa:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6,160 00,
v zastoupení: Hradní stráž, Loretánská 4, Praha 1, PSČ - 119 06.

VIII.
Ostatní ujednání:

- tato objednávka je vyhotovena ve dv ou výtiscích o jednom listu: výtisk č. 1 - zhotovitel,

výtisk č. 2 - objednatel,
- vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky,

- ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
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