
m:;g"( "1
;:::SŮ°'

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ,. E
Ekonomický odbor
Praha S Zbraslav, Na Banlch 1535

|'(/|l|,|l|¢li

č.j. KRPS-206779-14/ČJ-2021-0100EO-VZ Praha dne 7. 6. 2022

Počet listů: 2
Přílohy: Ill

OBJEDNÁVKA
na základě rozhodnutí o příniän zadání veřejné zakázky

uzavřel1á podle § 1724 a následujícícli občanského zákoníku č. 89/2012 Sb,, ve znění
pozdějších změn a doplnění

Odběi'atel:

Př/jenice:

Do(/ay(lte/:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baníeh 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav
Bankovní spojení: ČNB Praha
Směrovací číslo: 0710
Číslo účtu: 507432881
1ČO/DIČ: 75151481/CZ 75151481

Krajské ředitelství policie StředoČeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav

MICHAL CERMAN
Kolínská 125
280 02 Veltruby
Ballkovní spojení: GE Money Bank
Směrovací číslo:
Číslo účtu:
IČO/DIČ 71600574/
Mobilní tel:
E-mail:

Přec/mět (/o(/(h'/(y: výníěna dvoukřídlých vrat osazených v kovovéin ráinu, vrata v plné
výši dvoukřídlá pro průjezd vozidel vyŠších jak 2 metry, v horní části
křídel vrat drátěné sklo, spodní část vt'at zvenku dřevo, v pi'avém křídle
vrat lpři. čelním pohledul dveře se zabudovanýin el, otvíi'ačem dveří
FAB, související demontáž stávajících vrat a rámu, montáž nových
vrat, zapi;aveni, povrchová úprava vrat a zánibně bude sjednocena
s barvou .dřevěného obkladu, u vrat bude provedena před příprava pro
budoucí inontáž elektrického pohonu vrat vše dle cellové 11abíc|ky
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Dodavatel Odběratel

míchal; cerman

lČO:71600574

Policie český Brod

29.5.2022

Cenová nabídka:N21059 02 Policie Č.Brod VRATA
Aktualizace květen 2022

Ocelové rámy, zvenku palubky v lazuře, "uvnitř" rámů kari sít' 100x100x5

šířka 2650 mm
výška 2850 mm

Cena vrat zvenku dřevo, uvnitř rámů kari sít 100x100X5
Dveře ve vratovém křídle
Montáž včetně dopravy
Zavírač dveřního křídla
Demontáž stávajících vrat
Likvidace starých vrat
Zednické práce
El.vrátný

66 750,-
21 500,-

8 700,-
4 500,-
2 300,-
2 800,-

18 800,-
3 300,-

Celkem 128 650,-bez DPH

Kompletní sada pohonů TURN 10 s montáží a Iks dálk. ovI 26. 500,- bez DPH

Přídavná čidla na vnitřní straně vrat
Čidlo -zavřeni dveří ve vratovém křídle
Prokabelování Čidel

V cenové nabídce nenizahrnut přívod 230V k motoru
Platnost CN do 20.6.2022

15. 900,-bez DPH


