
Dílčí objednávka - k RP č. 49297/2020-7830 (dále jen smlouva)

_______________________________ DODAVATEL (zhotovitel)_____________________________
Jméno: STRATOS AUTO spol. s.r.o. E-mail:

unce Bří Štefanů 1002 iC

p$č: 500 03 obec Hradec Králové ___I Banka

Proviw.: číslo ftC

Vyhnije. Datová schránka

Telefon Fax:

Odběratel (organizační složka státu) podle § ? odst. 2 zákona č. 219/2000 Sk .

o majetku ČR, pověřil příjemce k vystaveni OBJEDNÁ VKY číslo: 5 / BMW

ODBÉRA TEL (daňový subjekt):

Jméno Česká republika - Ministerstvo obrany
Ulice: Tychonova 1
PSČ: 160 00 Obec Praha 6

tČ: 60162694 dič: CZÓ0162694

Banka: ČNB Praha, číslo účtu: 404881/0710

PŘÍJEMCE (pouzepísemný styk):

Jméno: Vojenský útvar 7830
Ulice Gen. Píky l
PSČ: 16001 Obec. Praha 6

Objednáváme a Vás (ceny v Kčs DPH):

Popis MJ Pořet
Cena za MJ

(s DPH)

CENA CELKEM

(s DPH)

Provedeni opravy a údržby na vozidle BMW 53fíi,

VPZ: 022-70-72, VIN: WBANA7W80B613057;

1. Servisní údržba dle intervalu a předpisu výrobce vozidla.

2. Výměna tyče stabilizátoru na levé přední straně.

3. Oprava osvětlení levá přední strana.

4. Oprava zásuvky na středovém panelu výměnou pojistky.

5. Výměna ložiska PP kola.

6. Oprava brzdové soustavy - výměna předních brzdových kotoučů

a destiček, výměna zadních brzdových destiček.

ks 1 62 612,00

Požadovaná doba plnění (do): - dle podmínek uvedených ve smltmvč CELKEM 62 612,00

Právní úprava, kterou se závazkový vztah bude řídit: zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Místo plnění: dle smlouvy
Záruční podmínky: práva z vadného plněni se řídi ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dle smlouvy
Podmínky odběratele: _______________________________________________________________
1) Podmínkyprovedeni díla (jeho dílčíplnění) vyplývají ze smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem ajsou
uvedeny vjednotlivých ustanoveních uzavřené smlouvy a dalších ustanoveních zákona č. 89/20/2 Sb.. občanský' zákoník a
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
2) Veškeré další smluvní ujednání se řídí uzavřenou smlouvou.
3) Dodavatel (zhotovitel) vystavífakturu a zašleji (doručí) elektronicky konečnému příjemci.

4) V případě prodlení dodavatele splněním ve sjednané thůtě uvedené v této objednávce, je dodavatelpovinen odběrateli
zaplatit smluvnípokutu ve výši 0,5 % ~ celkovéfakturované částky za každý' den prodleni plněni.

5) Přijeti objednávky s dodatkem nebo s odchylkou se vylučuje.
6) Přijetím objednávky se uzavírá smluvní vztah, jehož platnost nabývá dnem jejího podpisu poslední smluvní strunou.

Datum:

Datum: 41 GT. 2ezi


