
POLICEJNÍ  AKADEMIE Č nSXÉ  REPUBLIKY V PRAZE
oooĚI -pNi pRovozu n ú onž By oBJEKTu
Lhotecká 55gn, M3 0,t Praha 4, P.O.BOX 54

ouronÁvra č .:  r* on1o-onn7 B l6L2l2o22

Na základě Vaš í  cenové  nabí dky rc dne LL.4,2a22 , obiednáváme u Vás opravu světel výměnou tak ,

jak je uvedeno ve Vaš í  cenové  nabí dce.

í ldoJeh

Policejní  akademie ť R v Praze

thot§ltá S59l7,

143 01 PRAHA 4

1č  :  48135445, Dlč :  CZ48135445

spojení :  Č Na, t.ú ,

ú hrady: bankovní m převodem

DPH

firma: Roman Behota

adresa:

PSČ : 109 00

lč :  10147675 DlČ : CZ

spolenl:

+ 420

lih

dodú ní :

akademie §B v praze lnB. Libor Sychra

A1

55917,

01 PRAHA 4

Cena bez DPH: 68.2l§É 0 Xč

Celková cena s DPH: 82.565,08 Kč

Dooravné  le zahmuto v ceně

loů sob donraw: zhotovitel

lermí n dodání :  dle domlrw
l. Kupní  smlouva zahrnu1e veš keré  nátlady spojené  s koupí  zbož í  (dopravu do mí sta plé nÍ , c| o, skladování  atd,}

l. Kú pní  cen8 ie cenou nejvýš e přlpustnou, Kerou není  molné  přetroč it

l. V pií padě prodlcní  prodávají dho s dodánlm ú ož lje prodávají cí  povinen zaplatit ú rok z pí odlnÍ  ve WŠ i 0,05%  ra kaŽdý den

prodlení  z tupní  cenv nedodané ho rboll vč etně DPH

{ . Pí odávaií cí Vystaví  fakturú , splatnost faKury č iní  30 dnú  po doruč ení , v pří padě pí odlení  kupu!Í cí ho § Úhredou řádně doí uČ é né

faktury Je kupují cí  povinen zsplatit prodávó,| idmu ú rok z Prodlení  ve vý§i 0,05%  z dlurné  Č ástky vČ etně DPH za kardý den pí odlní

5, Přodávají cí  poskytne za zbož í  zárukv v dé lcé  24 mé slcú  odc dne doóání

6. ostatní  vztahy, které  nejsou upravenv touto smlowou se řldí  přisluš nými ustanovení mi zákona č . B9l2012 §b,, obČ inský zákonÍ k

t. Tato smlouv8 mú ž e být měné na nebo doplňwánajen pí semnými, postupně č í slovanými dodatky

E, Tato smlouva j  vyhotovena ve dvou §tejnopisech, , nichž  jeden steinopiJ obdrž í  prodávaií cÍ  a jeden §tejnoPi9 kuPuiicí

9, Prodáva| í ci ie poýinen umož nit vš em rubjektů m opí ávněným k výkonu kontí oly prové st kontrolú dokladú  souvi§ejí cÍ ch § plněnÍ m

!akázky, a to po dobu danou právní mi pí edPi§Y Č R k iejich archivaci

10. o předání  a přeEetl rbož í  bude Pí odávaií clm vyhotoven Pí otokol (napí . dodací  li§tr, Heď bude podepsán oběma smluvní mi

§tmnami a kaž dá ze §mluvní ch §tí an ódrž í  po iednom whotovení

Na fakturu uveďte, prosí m, č í slo naš í  obiednávkvllt

V Praze dne :  3.5,2022

Kupují cí :  Mgr,Bc. Karel Vokurka

kvestor PA č R

V

zhotovitel :

Roman

razí tko:

podpis:
py,,lno.,r,* ,

54- ' řralla 4

445

razí tko:

Podpis:

Behota



lng. Libor Sychra

Od:

Odesláno:
Komu:
Předmět:
Pří lohy:

pondělí  1] , dubna 2Q22 15:40

lng, Libor Sychra

Výměna zářivek - Policejní  akademie Č R v Praze

Výměna zářivek v kanceláří ch v areálu Policejní  akademie.xlsx

Dobný den

V pří loze posí lám nabí dku.

Děkuji za vyří zení .

S pozdravem

Roman Behota

lČ  LOL47675

From: lng. Libor Sycrrra .

Sent:  Tuesday, April 5,2022 9:59 AM
To: 'b

Subject:  RE: Policejní  akademie Č R v Praze

Oprav poč tu světel. 10 kanceláří se třemi světli a 2 se č tyřmi.
L. Sychra

From: lng. Libor Sychra

Sent:  Tuesday, April 5,ZOZZ 9:53 AM
To: '

Subject:  Policejní akademie Č R v Praze

Dobný den, ž ádáme o nabí dku ní demontáž  a likvidací  staných světel (viz foto) a montáž  nov,ých světel v 10
kanceláří ch. V osmi kanceláří ch budou tři nová světla ve dvou kanceláří ch bttdou č tyři světla.
Vzor světla pří klad: PHlLlPS SM 120V W2OL120 1xLED 34Sl840.
Mí sto plnění  Policejní akademie Č R v Praze, Lhotecká 559/7, Přaha 4.

Termí n: v prů běhu dubna, č ervna.

V pří padě zájmu nabí dku zaš lete do IL.4.2O22.



Akce: Vr měna zá ivek v kancelá í ch v areálu Policeiní  akademie - PAč R, lhotecká 7, Praha 4

p.č . Název polož ky MJ množ ství cena/MJ celkem Kč

1.

Zá ivková tělesa - PH LED sVÍ flDLo SM060C LED34S/840 PSU W2OL12o oc 20X120cM
+ 000K 34W 3400LM PŘlsAZ, ks 38,0 Lt7o,oo 44 460,00 Kf

z.

Demontáž  ptivodní ho zá ivkové ho tělesa a montáž  - osazení  a p ipojení  nové ho

zá ivkové ho tělesa ks 38,0 440,00 16 720,00 Ki
3. Kabeláž  - D+ M kabelu v liš tě a dopojení  p idané  zá ivky kplt 12,o 240,00 2 880,00 Kf

4. Ekologická likvidace a odvoz suti, riklid kplt 1,0 3 500,00 3 500,00 Ki

Celkem náklady na vr měnu 38 ks zá ivkovÝch těles 67 560,00 Kč

RN % 67 560,00 675,60 Kf

Celkem náklady na v, měnu 38 ks zá ivkov, ch těles 68.235,60 Kč

DPH % 2I ,o 68 235,60 ,s.4 329,48 Kč

Celkem nák| ady na v, měnu 38 ks zá ivkov, ch těles s DPH 82 565,08 Kč


