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Ředitelství logistického zabezpečeni
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č.j.: PPR-2567-53/ČJ-2020-990663

Objednávka č. 7
K č.j.: PPR-2567-15/ČJ-2020-990663

,,SLZ PP ČR - Rámcová dohoda - malováni na vybraných objektech pp ČR
v Královéhradeckém kraji"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, vedoucí odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečeni policejního prezidia České
republiky
Ředitelství logistického zabezpečeni policejního prezidia CR,
Poštovni schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
as9ai55
česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

TSM Design s.r.o.
Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
065 44 754
CZ06544754

- jednatelem společnosti
Vy2ruvp
Moneta Money Bank
224204475/0600

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40457
(dále jen ,,zhotovitel")



1. Předmět plnění: Malování bílou nátěrovou barvou a omyvatelnou malířskou barvou.

2. Místo plněni: objekt vz Pardubice, Čeperka 215, vybrané kanceláře budovy G, hlavní budova -
chodba s učebnami 1.NP, jídelna, kuchyň.

3. Termín provedení: Do třiceti (30) pracovních dnů od potvrzení objednávky.

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí 461 425,00 KČ bez DPH, tj
558 324,25 KČ vC. DPH. DPH činí 96 899,25 KČ.

Objednatel v místě plnění uvedeném v bodě 2 této objednávky neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o
DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této objednávky,
nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29
zákona o DPH.
Dokladem o splnění objednávky je předávací protokol podepsaný odpovědným zástupcem
objednatele (Ing. Miroslava Horáčková, tel.: 728 584 100). Na základě podepsaného předávacího
protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého
plnění. Objednatel v předávacím protokolu výslovně uvede, zda poskytnuté plněni bylo poskytnuto
v souladu s touto objednávkou.
Platba bude realizována na základě faktury vystavené do patnácti (15) dnů od provedeni plnění.

5. Faktura: Faktura bude splňovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohodě a musí
obsahovat číslo objednávky.

6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v ránicové dohodě.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou či právními předpisy, je objednatel
oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu
opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury
objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

7. Záruka: Poskytovatel ručí za kvalitu díla a použitý materiál po dobu uvedenou v rámcové
dohodě.

8. Sankce: V případě nedodrženi termínu zhotoveni plněni dle této objednávky bude zhotoviteli
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny předmětu plnění die této objednávky
včetně DPH a dále smluvní pokuta 0,5 % z ceny dňčího plnění dle této objednávky včetně DPH za
každý kalendářní i započatý den prodlení.

9. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 08.06.2022
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V p,,,, 2 3 -06- 2022
, . . . .. . . . . .. . . ..

Za objednatele:

M1NISTERSTVO VNITRA ČR
policejní ČR

ředitelství |ogistickao zabezpeče

Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

V Hradci Králové 09.06.2022

Za zho

Ťe

jednat
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Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění a specifikace ceny

Malování na vybraných ob jektech policejního prezidia ČR-Vzdělávací zařIzení Pardubice Čeperka 215,533 45 v prostorech Budovy G, Pyrotechniků, Hlavní budovya iídeln\/

Jednotkova
nabídková cena za předpokládaný Celková cena l · - -"ol Popis MJ . 21% DPH čelkova cena (Kc vc. DPH) 'm',hod. popř. objem prací v m' (Kc bez DPH)

m/Kř) he7 ňPH
Makwání:

Malba rnistnosti bíiou nátěrovou barvou s minimálními vlastnostíni . . . .
1. ni2 45,00 Kc 7045 317 025,00 Kc 66 575,25 Kc 383 600,25 Kc

jako např. Primalex Plus, minimálne 2 vrstvy.

Mdba místnosti nátěrovou omyvatelnou malířskou barvou s
- . , . . .. . · . . . . tn" 70,00 KČ 50 3 500,00 Kč 735,00 KČ 4 235,00 Kč2" mmfmdhHm| vlastnostmi jako napr. REMAL VINYL BAZE, minmalne 2 "

-vrstvy. Tónovániv běžné barevné škále RAL.

OdStraněni nečistot z povrch ů stěn a stropů (100%). Odstraněni
starých nesoudržných vrstev nátěrů a tnaieb (škrábáni). Lokální

3- sádirování a tníelenÍ stěn a stropů (praskliny, otvory po hmoždinkách, m2 20,00 KČ 7045 140 900,00 KČ 29 589,00 KČ 170 489,00 KČ

okopané rohy) do 25% celkové plochy in lstnosti. Zabroušení.
,PcF)etrace veškerých ploch (100%).

:Obľoušení a. nátěr dveřních křídel - min. 2 vrstvy* ks 0,00 KČ O 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ

5. Obcoušenía nátěr ocelových zárubni- 3 vrstvy* ks 0,00 KČ O 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

6- Obroušení a nátěr litinových radiátorů + přivodni potrubí - min. 2 vrstv ks 0,00 KČ O 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ

Celkem 461 425,00 KČ 96899,25 558 324,25 KČ

l

POZNÁMKY:

Tyto souvisejicí položky je nutné zahrnout do jednotlivých cen ve výkazu výměr:
l. Před započetím vŠech pracíse předpokládá zakrytí nebo ochránění všeho zařízeni, u kterého by mohlo dojít k zašpiněni
nebo poškozeni ochrannými foliemi dle potřeby.
2. Manipulace s nábytkem při vystěhováni místností.
3. VeŠkeré práce zahrnuji i veškerou mimostaveništní dopravu a dále vnitrostaveništní horizontálni přesun hmot do 25 m. vertikálni
4. objekt není vybaven výtahem.
5. Veškeré práce zahrnují postavební čistý finální úklid.
6. Objem prací, vC. plošných výměr je stanoven jako předpokládaný a orientační a nemusí být zcela vyčerpán.
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