
DDŠč.j. 049 /2018/S M  
Počet lis tů: 3

Objednávka k Rámcové dohodě na minibusy pro M§MT 2018 -  2019 
- 2 .  část č.i.: MSMT-1540/2018-36

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

DDŠ, SVP a ZŠj Praha 1, Jana Masaryka 16
Jana M asaryka 16 ,120  00 Praha 2
příspěvková organizace
65993381
CZ65993381
PhOr. Janem Šmolkou
Česká národní banka
738021/0710
222 520 293
dvupraha@ se2 nam.cz
sujp2f

{dále jen  „ve ře jný  zadavate l") na jedné straně

Prodávající:
sídlo;
IČO:
DIČ:
zapsaná;

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

M  3000; a.s.
Šaidova 278 /36 ,1 86  00 Praha 8
250 84 526
CZ25084526
v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4270
Ing. Richardem Srbeckým, členem  představensva 
ČSOB, a.s.
111278590/0300 
V lad im ír Kmoch 
777 82 3000
vladlm ir.km och@ m 3000as.cz
fvw eZm k

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

Veřejný zadavatel a prodávající, společně dále též jako „sm luvn í s trany" a každý sam ostatně jako

mailto:dvupraha@se2nam.cz
mailto:vladlmir.kmoch@m3000as.cz
priboval
Obdélník

priboval
Obdélník



„sm luvní 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 -  1540/2018-36.

I. Specifikace zboží

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

Vymezená část VZ 2 . ,  typ  au tom ob ilu  - IB  značky:

Mercedes-Benz VITO Tourer 116VTP/XL; 

m anuální převodovka 6 - stupňová; 

barva -  standardní modrá marine; 
počet kusů - 1  ks

Podrobnější technická specifikace je  Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

M. Cena zboží

Cena za 1 kus zboží v souladu s čl. 7 odst. 7.2 Rámcové dohody činí: 945 354,13 Kč včetně DPH 

(slovy: devě tse tč tyřice tpěttis íc tris tapadesátčtyři 13/100 korun českých).

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

Ml. Doba a místo plnění

V souladu s čl. 5 odst. 5. 1 Rámcové dohody musí být jedno tlivá  dílčí plnění realizována nejpozději 
do 5 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu.

V souladu s čl. 5 odst. 5.3 Rámcové dohody M ístem  dodání plnění jsou výdejní místa prodávajícího, 
pokud se nedohodne prodávající s příslušným i jed no tlivým i veře jným i zadavateli jinak. Konkrétní 
místa plnění, včetně adres, uvede prodávající při potvrzení objednávky. Vozidla musí být předána 
v prostorách určených prodávajícím  na území ČR.

Podrobnější podm ínky týkající se doby a místa plnění jsou stanoveny v čl. 5 Rámcové dohody.

IV.PIatební podmínky

V souladu sč i. 8 odst. 8.3 Rámcové dohody je  veře jný zadavatel je povinen zap la tit faktu ru  v 
te rm ínu  do tř ic e ti (30) kalendářních dnů ode dne je jího  prokazatelného doručení veře jném u 
zadavateli. Pokud prodávající doručí faktu ru  veře jném u zadavateli v období od 15. prosince 
aktuálního roku do 31. ledna následujícího roku, bude sp la tnost fak tu ry  šedesát (60) dní od dne 
doručení veře jném u zadavateli z důvodu rozpočtových pravidel veře jného zadavatele.



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

V. Závěrečné u jednání

Objednávka je  vyhotovena ve 2 ste jnopisech, každý s p la tnosti orig inálu, z nichž veřejný zadavatel 
obdrží jeden a prodávající také jeden.

Veřejný zadavatel je povinen zaslat centrá ln ím u zadavateli kopii odeslané objednávky na kon tak tn í 
adresu: !enka .p fibovj('»'‘m snit.cz čí prostředn ictvím  datové schránky: v idaaw t.

Prodávající je  povinen zaslat ve ře jném u zadavateli akceptovanou objednávku prostřednictvím  
e-m ailu či datové  schránky uvedených v záhlaví té to  objednávky, a to  nejpozději do 10 pracovních 
dnů od doručení objednávky.

Prodávající je  zároveň povinen zaslat centrá ln ím u zadavateli kopii akceptované objednávky na 
kontaktn í adresu: lenka prlbova {am sm t.c: či p rostředn ictvím  datové schránky: v idaaw t.

Zpracoval: PhDr. Jan Šmolka 

T e l: 603 733 768

V Praze,dne 1 ,8. 2018

PhDr./ján Šmolka -  řed ite l DDŠ

leno a příjm em  
oprávněné osoby 
veře jný zadavatel 
(razítko, podpis)

Akceptace objednávky:

O C ts k ý  d o m o v  s t  S K dtO U ,
středisko výchovné péCe 

u základní Škola,
Praha l .  Jona Masaryka 16 

i \ i

V Praze .

Vladim ír Kmoch 
M  3000, a.s. 
prodávající 

(razítko, podpis)
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