
SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
Č. j.: KRPU-136809-6/ČJ-2022-0400EU-EOCV

uzavřená podle § 2652 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo:
Identifikační čísĺo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

dále jen ,,kontrolor"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KRP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, ekonomické
oddělení Chomutov, Riegrova 4510, 430 01 Chomutov

JESTAL s.r.o.
Holečkova 103/31, Praha 5- Smíchov,150 00
25449117
CZ25449117 '
Komerční banka a:s.
123-3517850247/0100

28. října 1092/22, 430 01 Chomutov

,,Pravidelné provozní revize a servisní prohlídky sekčních vrat
v objektech Územního odboru Chomutov pro rok 2022"

Článek l. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek kontrolora provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas

a ve sjednané kvalitě pro objednatele pravidelné provozní revize a servisní prohlídky
sekčních vrat (dále jen ,,kontrola" nebo ,,revize") v objektech KŘP-U - územního odboru
Chomutov, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a v souladu s cenovou nabídkou, která
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a současně s tím také závazek objednatele kontrolorovi revize
sekčních vrat umožnit a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2. Revize je prováděna jako povinný pravidelný úkon a rozumí se jí kontrola současného stavu
sekčních vrat s ohledem na bezpečný provoz dle přis|ušných právních a technických norem.
Předmětem plnění dle této smlouvy je i běžná údržba a drobné opravy sekčních vrat, jejichž
provedení je možné uskutečnit přímo v místě plnění během revize bez použití náhradních dílů.



Předmětem plnění dle této smlouvy však není provádění oprav složitějšIch zjištěných závad
sekčních vrat, které není možné provést bez použití materiálů (náhradních dílů) v průběhu
provádění revize přímo v místě plnění.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka kontrolora ze dne 25. 07. 2022.
4. Kontrolor a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění

nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek ||. Doba, termín, místo a způsob provádění kontroly
1. Kontrolor je povinen řádně provést kompletní revize všech sekčních vrat ve všech místech

plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 31. srpna 2022. Konkrétní termíny
revizí v jednotlivých místech plnění budou upřesněny písemně nebo telefonicky, o čemž bude
vyhotoven písemný záznam. Kontrolor je povinen se v dohodnutý termín dle tohoto odstavce
smlouvy dostavit na příslušné místo plnění a ihned zahájit provádění revize. V případě prodlení
kontrolora s dokončením a předáním řádně dokončené revize (výsledku kontroly) je kontrolor
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z celkové ceny revize
dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

2. Místem plnění jsou objekty objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Revize budou prováděny za běžného provozu režimových pracovišť' Krajského ředitelství policie

Ústeckého kraje; kontrolor je proto povinen při provádění revize dbát o co nejmenší zásahy do
jejich chodu. V místech plnění je nutné pohyb pracovníků kontrolora monitorovat. Kontrolor je
povinen si zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů všech příslušných pracovníků nutný
k monitorování jejich vstupu do objektů mist plnění. jmenný seznam všech pracovníků spolu se
souhlasy se zpracováním osobních údajů předá kontrolor objednateli vždy před započetím
provádění revize v každém místě plnění. Za prodlení způsobené nesplněním této povinnosti
odpovídá v plném rozsahu kontrolor. Objednatel je povinen nakládat s osobními údaji pouze
v nejnutnějším rozsahu, a to za daným účelem a v souladu s právními předpisy.

4. Kontrolor je při provádění revize povinen postupovat s odbornou péčí a jako profesionál, podle
svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, touto smlouvou, technickými normami
a s právními předpisy. V případě nevhodných pokynů objednatele je kontrolor povinen na
nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli
a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

5, Revize bude realizována v rozsahu a způsobem provedení v souladu s příslušnými technickými
normami, požadavky, specifikacemi, parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této
smlouvě, přílohách a nabídce kontrolora.

6. o jednotlivých revizích sekčních vrat v každém místě plnění bude kontrolorem vždy vyhotoven
protokol, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení tohoto protokolu. V protokolu
kontrolor vždy uvede minimálně, v jakém místě plnění, pro jaká sekční vrata a v jakém termínu
byly revize provedeny a jejich rozsah. Součástí protokolu musí být též potvrzení o provedení
revize, případně závěr o nalezených nedostatcích (revizní zpráva).

Článek Ill. Cena revize a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně revize ve výši:
Cena revize celkem bez DPH: 49.060,00 KČ
DPH 21 %: 10.302,60 Kč
Celková cena revize vC. DPH: 59.362,60 KČ

2. Položkové ceny revizí jednotlivých sekčních vrat jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
Celková cena revize (včetně cen jednotlivých revizí uvedených v přlloze č. 1 této smlouvy) je
cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady kontrolora spojené
s provedením pravidelné revize sekčních vrat. její úprava je možná pouze při změně zákonné
sazby DPH, a to o částku odpovídajícÍ změně výše zákonné sazby DPH.



3. Cena revize bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena kontrolorem na
základě skutečně provedených kontrol dle oboustranně potvrzených protokolů pro každé místo
plnění, a to nejdříve po dokončení poslední revize sekčních vrat v posledním místě plnění dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená kontrolorem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí mimo jiné obsahovat:
označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), lČ, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku
či jiné evidenci; sídlo objednatele a kontrolora; bankovní spojení kontrolora; předmět plnění;
datum provedení revizí sekčních vrat; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací této smlouvy.

4. Faktura bude doručena na adresu: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní
odbor Chomutov, ekonomické oddělení, Riegrova 4510, 430 01 Chomutov.

5. Kontrolor je povinen přiložit k faktuře kopii všech protokolů o provedených revizích sekčních vrat
pro všechna místa plnění.

6. Kontrolor je povinen vystavit a doručit objednateli fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode
dne dokončení a předání revize posledních sekčních vrat v posledním místě plnění. Smluvní
strany se dohodly, že v případě prodlení kontrolora s vyhotovením a odesláním faktury je
kontrolor v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní
strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva
kontrolora na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny revize (výzvy k zaplacení) objednateli
dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být faktura uplatněna poprvé.

7. Objednatel nebude poskytovat kontrolorovi jakékoliv zálohy na úhradu ceny revize.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na adresy uvedené v tomto článku smlouvy. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přílohy nebo náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Kontrolor je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny revize. Okamžikem
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnostifaktury v délce
dle odst. 8 tohoto článku smlouvy.

10. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny revize či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny revize či její
části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

11. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve smyslu
ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

Článek lV. Povinnost mlčenlivosti

1. Kontrolor se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a, o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Kontrolor je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se

budou podílet na plnění dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy,

odpovídá kontrolor, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



5. Veškerá kom unikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi písemně pověřených
pracovníků.

6. Jestliže kontrolor poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy nebo povinnost,
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z celkové ceny revize
včetně DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek V. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % celkové ceny revize dle ČI. j||. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit kontrolorovi za nedodržení termínu zaplacení ceny revize či její

části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i
započatý, den prodlení se zaplacením ceny revize.

3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu
vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za kontrolorem vůči ceně revize, a to především
pohledávky smluvních pokut.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je kontrolor oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována
(použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje), ani splnění
stanovených závazků.

8. Objednatel je povinen oznámit kontrolorovi započtení dluhu kontrolora na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek VI. Změny a zánik smlouvy

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna
nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15

ka!endářních dnů,
b. prodlení kontrolora s provedením revize sekčních vrat a předáním výsledku kontroly o vÍce

než 10 kalendářních dnů,
c. vadné plněni, které objednatel kontrolorovi vytkl a kontrolor neodstranil do stanoveného

termínu,
d. postup kontrolora při provádění kontroly v rozporu s pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a, vůči majetku kontrolora probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
b. kontrolor vstoupí do likvidace,
c. kontrolor pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O těchto skutečnostech je kontrolor povinen objednatele neprodleně informovat.



4. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku
této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného
plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně kontrolora (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - napi'. z důvodu ztráty způsobilosti kontrolora k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení revize ze strany kontrolora
apod.), je kontrolor povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny
revize včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění
účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

6. Kontrolor není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

Článek VIl. Ostatní ujeď náni
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kontrolor ručí za pravdivost a úplnost výsledku pravidelné kontroly (revizní zprávy) ke dni
podpisu protokolu o provedených pracích pro každé místo plnění.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

3. Kontrolor je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud kontrolor i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Kontrolor prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není
v úpadku. Jestliže se toto prohlášení kontrolora ukáže být nepravdivým, je kontrolor povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z celkové ceny revize dle ČI. Ill. odst.
1 této smlouvy včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí kontrolor objednateli také v
případě porušení povinnosti plynoucI z odst. 3 tohoto článku smlouvy či ČI. VI. odst. 6 této
smlouvy.

5. Kontrolor bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny revize.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
,,zákon o registru smluv").

7, Kontrolor prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo
dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v
oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými
řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.
8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.

134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Kontrolor uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.



Článek Vlll. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti poté

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Nedíinou součástí této smlouvy jsou i její přílohy (příloha č. 1 - cenová nabídka s objekty místa

plnění).
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení

a kontrolor obdrží 1 vyhotovení.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - cenová nabídka

,{. d'. 2é?'
VCho""Z V Chomutově dne """, 'J'



jEyTAL:,, Holečkova 103/31, 150 00 PRAHA 5-Smichov
28.řijna 1092/22, 430 01Chomutov

Cenová nabídka :4232-22
Servis Rarážových vrat

Dobrý den,
Na základě vašívýzvy č.j. KRPU-136809-3/Čj-2022-0400EU-EOCV k podání cenové nabídky, zasíláme
cenovou nabídku 4232-22.

Cena celkem bez DPH 49.060,-KČ
Cena celkem vC DPH 21% 59.362,60KČ

b

PČR-Klášterec n./Ohří - Servis vrat 2022 množ. jedn. cena/jedn. cena celkem

Zevrubná kontrola výrobku 3 ks 360,00 kč 1 080,00 kč
Kontrola údržby výrobku 3 ks 360,00 Kč 1 080,00 kč

Kontrola statiky a pevnosti stykových spojů výrobku a stavby 3 ks 480,00 KČ 1 440,00 KČ
Čistění a mazání kluzných a valivých částí kol, pantů a ložisek 3 ks 770,00 KČ 2 310,00 KČ

Seřízení torzního momentu pružin, vyvážení vrat 3 ks 770,00 KČ 2 310,00 KČ
Kontrola bezpečnosti a správnosti funkcí výrobku 3 ks 480,00 Kč 1 440,00 kč
výjezd technika, příprava a zpracování zakázky 1 kpl 1 800,00 KČ 1 800,00 KČ

Celkem bez DPH 11 460,00 Kč
DPH 21 % 2 406,60 Kč

Celkem VC. DPH 21% 13 867 KČ

Rozois oracÍ servisu na vratech:

PČR-Chomutov - Servis vrat 2022 množ. jedn. cena/jedn. cena celkem

Zevrubná kontrola výrobku 6 ks 360,00 Kč 2 160,00 Kč
Kontrola údržby výrobku 6 ks 360,00 Kč 2 160,00 Kč

Kontrola statiky a pevnosti stykových spojů výrobku a stavby 6 ks 480,00 Kč 2 880,00 Kč
Čistění a mazání kluzných a valivých částí kol, pantů a ložisek 6 ks 770,00 KČ 4 620,00 KČ

Seřízení torzního momentu pružin, vyvážení vrat 6 ks 770,00 KČ 4 620,00 Kč
Kontrola bezpečnosti a správnosti funkci výrobku 6 ks 480,00 Kč 2 880,00 Kč
výjezd technika, příprava a zpracování zakázky 1 kpl 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

Celkem bez DPH 21 120,00 KČ
DPH 21 % 4 435,20 Kč

Celkem VC. DPH 21% 25 555 KČ



Holečkova 103/31, 150 00 PRAHA S-Smichov
28.října 1092/22, 430 01Chomutov

PČR-Kadaň - Servis vrat 2022 množ. jedn. cena/jedn. cena celkem

Zevrubná kontrola výrobku 2 ks 360,00 Kč 720,00 Kč
Kontrola údržby výrobku 2 ks 360,00 Kč 720,00 Kč

Kontrola statiky a pevnosti stykových spojů výrobku a stavby 2 ks 480,00 KČ 960,00 Kč
Čistění a mazáni kluzných a valivých částí kol, pantů a ložisek 2 ks 770,00 KČ 1 540,00 KČ

Seřízení torzního momentu pružin, vyvážení vrat 2 ks 770,00 Kč 1 540,00 Kč
Kontrola bezpečnosti a správnosti funkcí výrobku 2 ks 480,00 Kč 960,00 kč
výjezd technika, příprava a zpracování zakázky 1 kpl 1 800,00 KČ 1 800,00 KČ

Celkem bez DPH 8 240,00 KČ
DPH 21 % 1 730,40 Kč

Celkem vC. DPH 21% 9 970 KČ

PČR-Jirkov - Servis vrat 2022 množ. jedn. cena/jedn. cena celkem

Zevrubná kontrola výrobku 2 ks 360,00 Kč 720,00 kč
Kontrola údržby výrobku 2 ks 360,00 Kč 720,00 Kč

Kontrola statiky a pevnosti stykových spojů výrobku a stavby 2 ks 480,00 KČ 960,00 Kč
Čistění a mazání kluzných a valivých částí kol, pantů a ložisek 2 ks 770,00 Kč 1 540,00 Kč

Seřízení torzního momentu pružin, vyvážení vrat 2 ks 770,00 KČ 1 540,00 KČ
Kontrola bezpečnosti a správnosti funkcí výrobku 2 ks 480,00 kč 960,00 kč
výjezd technika, příprava a zpracováni zakázký 1 kpl 1 800,00 KČ 1 800,00 KČ

Celkem bez DPH 8 240,00 KČ
DPH 21 % 1 730,40 Kč

Celkem vC. DPH 21% 9 970 KČ

V případě zájmu prosím potvrďte - s nabídkou souhlasím a závazně objednávám.

JESTAL S. r. O.


