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+¢/ R E píŠ KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ekonomický odbor

Č. j. KRPT-20239-45/ČJ-2022-0700EU-OV Ostrava 30. září 2022
Počet stran: 2
Přílohy:

Odběratel: Dodavatel:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Antonín Grossmann
30. dubna 1682/24 Na NávrŠí 489
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 735 41 Petřvald
IČO: 75151502 19009305
DIČ: CZ75151502 CZ6603011789
Datová schránka: n5hai7v

Objednáváme u vás:
Označení položky Množství Cena v KČ za Cena v KČ za Cena v KČ

jednotka jedn. bez .
DPH jedn. s DPH celkem

Oprava plynového kotle v budově OOP Vítkovice, výměna potrubí a 3 1 13840,00 16746,40 16746,40
cestného ventilu
Oprava plynového kotle typ GB 162 - 85 kW v budově OOP Ostrava GB 66988,00 81031,28 81031,28
Střed, výměník kotle

Předpokládaná cena celkem s DPH: 97777,68

Datum dodání: 10. 10.2022
Místo dodáni: Budova OOP Ostrava Vítkovice, úl. Ruská 1335/16 a OOP Ostrava Střed,
úl. Masná 3.
Další specifikace: rozsah prací určen cenovou nabídkou ze dne 25. 9. 2022

Závazné obchodní podmínky:

1. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajÍcÍm této objednávce.

3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.

4. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě doručené datovou schránkou (popř.
ve formátech ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CIl, nebo PDF/A , a to i bez podpisového záznamu, nebo ve

formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným do datové schránky.

5. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne doručeni faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.

6. Na objednané poštovni zásilce musí být uvedeno jméno kontaktní osoby.



7. Dodavatel poskytuje záruku za bezvadnou jakost, úplnost a bezvadnost zboží a/nebo kvalitu služby v délce minimálně 24 měsíců ode dne řádného a
úplného splnění dodávky (dále ,,záruka"). Záruka se přerušuje po dobu opravy zboží anebo nápravy vadně poskytnuté služby. Oprava zboži/náprava vadně
poskytnuté služby v rámci záruky bude poskytnuta dodavatelem výhradně na jeho vlastni náklady.

8. V případě nedodáni zboží nebo neposkytnuti služby ve sjednané lhůtě, je povinen dodavatel uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze
sjednané ceny objednávky za každý, byť i započatý den prodlení.

9, V případě splněni požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy,gov.cz).

10. Zhotovitel v plné miře přebírá zodpovědnost za dodržování všech platných předp isů o BOZP
a PO, Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

jméno: l jméno:
e-mail: ' ,f' '"" - kceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto

s? 33 e avnimu jednani opravnenou. :, , __1 .
O "U
O. ej.~

[n mKontaktní osoba za od ér ele: '::;'=" " '"
refere t, ajetkové správy "

Jméno, organizační ÉÍánek, e-mail, telefon: PČR MŘ Ostrava EO, krpt.eo.ov@pcr.cz , +420 974 725 242,

WWYY.Ě

E

Husovo nám. 2
728 99 Ostrava

Tel.: +420 974 721 240
Fax:
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
ID OS: n5hai7v

2


