
SM L/0058/2018 
Počet lis tů: 3

Objednávka k Rámcové dohodě na minibusy pro MŠMT 2018 -  2019 
-  1. část Č.I.: MSMT-1540/2018-35

Veřejný zadavatel:
sídlo:
právní fo rm a:
IČO:
DIČ:
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
te l.: 
e-m ail:
datová schránka:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4  110 00 Praha 1 
příspěvková organizace 
61386839 
CZ61386839
Ing. Danou Petrovou, řed ite lkou  
ČNB
8630031 /0710  
2 2 1 8 5 0  107
kam ila.abram cukovaO dzs.cz
tj8 v fp 3

(dále jen  „ve ře jn ý  zadavatel") na jedné  straně

Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
pracovní kon tak t:
te l.:
e-m ail:
datová schránka:

M  3000, a.s.p
Šaldova 278 /36 , 186 00 Praha 8
250 84 526
CZ25084526
v obchodním  re jstříku  vedeném M ěstským  soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4270
Ing. R ichardem Srbeckým, členem  představenstva 
ČSOB, a.s.
111278590/0300 
V ladim ír Kmoch 
777 82 3000
Vladimír.kmoch(a)m3000as.cz 
fvw eZm k

(dále jen „p rodáva jíc í") na straně druhé

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník



Veřejný zadavatel a prodávající, společné dále též jako „sm luvní s trany" a každý sam ostatně jako 
„sm luvn í strana".

Výše uvedené sm luvní strany uzavírají tu to  objednávku v souladu s podm ínkam i stanoveným i 
v Rámcové dohodě s č.j.; MSMT -  1540/2018-35.

I. Specifikace zboží

V souladu s ČI. 5. Doba a m ísto p lnění odst. 5.1 a odst. 5.2 rámcové dohody č.j.: MSMT- 1540/2018 
- 35 Vás vyzývám k zajištění dodávky:

Vymezená část VZ 1., typ  au tom ob ilu  - lA  značky:

Mercedes-Benz VITO Tourer 119CDI VTP/XL 4x4; 

au tom atická  p řevodovka  7- s tupňová; 

barva s tandardn í šedá pebble; 

počet kusů - 1  ks.

Podrobnější technická specifikace je  Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

II. Cena zboží

Cena za 1 kus zboží v souladu s čl. 7 odst. 7.2 Rámcové dohody činí: 1 063 502,05 Kč vče tně  DPH 

(slovy: jedenm lllónšedesáttn tis ícpětseídva  05 /100  korun  českých).

Podrobnější podm ínky týka jící se ceny jsou stanoveny v čl. 7 Rámcové dohody.

til.D o b a  a m ísto  p lnění

V souladu s čl. 5 odst. 5. 1 Rámcové dohody musí bý t jednotlivá  dílčí p lnění realizována nejpozdějí 
do 5 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

V souladu s čl. 5 odst. 5.3 Rámcové dohody M ístem  dodání plnění jsou výde jn í místa prodávajícího, 
pokud se nedohodne prodávající s příslušným i jedno tlivým i veře jným i zadavateli jinak. Konkrétní 
místa p lnění, včetně adres, uvede prodávající pří potvrzení objednávky. Vozidla m usí b ý t předána 
v prostorách určených prodávajícím  na územ í ČR.

Podrobnější podmínky týkající se doby a místa p lnění jsou stanoveny v čl. 5 Rámcové dohody.

IV. P la tební podm ínky

V souladu s čl. 8 odst. 8.3 Rámcové dohody je ve ře jný zadavatel je  povinen zap la tit fa k tu ru  v 
te rm ínu  do tř ice ti (30) kalendářních dnů ode dne je jího prokazate lného doručení veře jném u 
zadavateli. Pokud prodávající doručí fak tu ru  veře jném u zadavateli v období od 15. prosince 
aktuá lního roku do 31. ledna následujícího roku, bude splatnost fa k tu ry  šedesát (60) dn í od dne 
doručení veře jném u zadavateli z důvodu rozpočtových pravidel ve ře jného zadavatele.



Podrobnější p la tební podm ínky jsou stanoveny v čl. 8 Rámcové dohody.

V. Závěrečné ujednání

Objednávka je  vyhotovena ve 2 ste jnopisech, každý s p la tností o rig iná lu , 2 nichž veře jný zadavatel 
obdrží jeden a prodávající také jeden.

Veřejný zadavatel je  povinen zaslat centrá ln ím u zadavateli kopii odeslané objednávky na kontaktn í 
adresu: lenka.pribova(5)msmt.cz či p rostředn ic tv ím  datové schránky: vidaawt.

Prodávající je povinen zaslat veře jném u zadavateli akceptovanou objednávku p rostředn ictvím  
e-m ailu  či datové schránky uvedených v záhlaví té to  objednávky, a to  nejpozdéji do 10 pracovních 
dnů od doručení objednávky.

Prodávající je  zároveň povinen zaslat centrá ln ím u zadavateli kopii akceptované objednávky na 
kon tak tn í adresu: lenka.pribova@ m sm t,cz čl p rostředn ictvím  datové schránky: v íd aaw t

Zpracoval: Ing. Kamila Abram čuková

Tel.: 221 850 107

V Praze dne 23. 7. 2018
/

/,
A  <'

Ing. Dana Petrova 
Ředitelka D2S

Akceptace objednávky:

iJurr^anr&rricní spolupráce
Pofiči 1 in  00 O.V.O.Í

IČO: 613Í(603S 
•28-

V Praze dne.

V ladim ír Kmoch 
M 3000, a.s. 
prodávající 

(razítko, podpis)

I

'  P i ; i h j  S - K a i l i i .

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník

priboval
Obdélník




