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POLICEJNÍ PREZIDIUM CESKÉ REPUBLIKY Eli
Reditelství logistického zabezpeceni

,K.. . U= . 7 . ." J "J 'j'

c.j.: PPR-2567-65/CJ-2020-990663

Objednávka c. 9
K c.j.: PPR-2567-15/CJ-2020-990663

,,SLZ PP CR - Rámcová dohoda - malování na vybraných objektech PP CR

v Královéhradeckém kraji"

objednatel:
se sídlem:
ICO:
DIC:

zastoupen:

príjemce faktury:

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

a

zhotovitel:
se sídlem:
ICO:
DIC:

zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojeni:
císlo úctu:
kontaktní osoba:
telefonní císlo:
e-mail:

Ceská republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSC 170 34

00007064
CZ00007064
Katerinou Benešovou, vedoucí odboru nemovitého majetku
Reditelství logistického zabezpecení policejního prezidia Ceské

republiky ,
Reditelství logistického zabezpecení Policejního prezidia CR,
Poštovní schránka 62/RLZ, 170 89 Praha 7

gs9ai55
Ceská národní banka, pobocka Praha
5504881/0710

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

- jednatelem spolecnosti

Vy2ruvp
Moneta Money Bank
224204475/0600

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



1. Predmet plnení: Malováni bílou náterovou malírskou barvou, omyvatelnou malírskou barvou
v tónu RAL norský fjord, odstraneni necistot z povrchu sten a stropu, starých nesoudržných vrstev,
opravy dle potreby, sádrováni, tmelení, broušeni a penetrace veškerých ploch, náter 2 dverních
krídel a ocelových zárubni.

2. Místo plneni: objekt Balbínova 337/2, Hradec Králové, chodby a schodište v prízemí a 1. patre,
místnosti dle požadavku uživatele; v celkové rozloze 3 451 m2.

3. Termin provedeni: Do triceti (30) pracovních dnu od potvrzeni objednávky.

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla neprekrocí 241 015,00 KC bez DPH, tj

291 628,15 KC; DPH ciní 50 613,15 KC.

Objednatel v míste plneni uvedeném v bode 2 této objednávky neuskutecnuje žádnou
ekonomickou cinnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o
DPH. Pri poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou predmetem této objednávky,
nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu prenesené danové povinnosti dle ust. § 29
zákona o DPH.

Dokladem o splneni objednávky je predávací protokol podepsaný odpovedným zástupcem
objednatele Na základe podepsaného predávacího
protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého
plnení. Objednatel v predávacím protokolu výslovne uvede, zda poskytnuté plneni bylo poskytnuto
v souladu s touto objednávkou.

Platba bude realizována na základe faktury vystavené do patnácti (15) dnu od provedeni plneni.

5. Faktura: Faktura bude splnovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohode a musí
obsahovat císlo objednávky.

6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rámcové dohode.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou ci právními predpisy, je objednatel
oprávnen vrátit zhotoviteli ve lhute splatnosti fakturu bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen fakturu
opravit nebo nove vyhotovit, okanižikem doruceni opravené nebo nove vyhotovené faktury
objednateli zacne bežet nová lhuta splatnosti v puvodní délce.

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

8. Sankce: V prípade nedodržení termínu zhotovení plneni dle této objednávky bude zhotoviteli
úctována jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z ceny predmetu plneni dle této objednávky
vcetne DPH a dále smluvní pokuta 0,5 % z ceny di|cího plneni dle této objednávky vcetne DPH za
každý kalendární i zapocatý den prodlení.
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9. Tato objednávka nabývá úcinnosti dnem uverejnení v registru smluv dle zákona c. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnováni techto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu.

Príloha c. 1 - Cenová nabídka ze dne 11. 10. 2022

-2 -11- m - l -11 M2
V Praze V Hlinsku

Za objednatele:

'"""ii: :',""" '::i'reditelství logistického zabúzpece

Katerina Benešová
vedoucí ONM RLZ PP CR

Za zhotovitele:
TSM

Martin
Srnská

Tel.: 733 7 4

Mar

jednatel

Datum zverejneni smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentu" resortního EKIS

Jméno, OEC, podpis
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Príloha c. 2 Specifikace predmetu plneni a specifikace ceny

Malováni na vybraných objektech pohcejniho prezidia CR-Balbinova337/2, SOD 03 Hradec Králové tzn. Místnosti P10,9,8,7,S,4 a 2.15, 2.13,2.16,2.09+chodby v celé budove

Jednotkava

"oI Popii MJ nabídková cena ?ä predpokládaný Celková cena (KC 21% DPH Celkovd cena (Kc vc. DPH}m',hod. popr. objem prací v m' bet DPH)
mIKr1 her npti

Malováni:

L Malba miscmjsli bílou náterovou barvou s min|má|nim!
m2 45,OOKŽ 3031 136 395,(XJ KC 28 642,95 KC 165 037,95 KcpKo Primalex Plus, mimmjlne 2 vfstvy.

Malba mistnosti náterovou omyvatelnou mdirskou bantou s
2' minirmlnim| vlastnostmi jako napr. REMAL VfNYL BÁZE, minmálné 2 m2 70,00 Kí 420 29 ¢QOÁXJ KC 6 174.00 KC 35 574,00 KC

vrstvy. Tónováni v béXé barevné škále RAL

Odstr»eni neästot ? povrchu sten a stropu (1004} QdWanéni

starých nesoudrzných vrstev nátCni a maleb (škrábámj. Lokálni
3· sjdrovjni a hnešeni Sten d stropu (praskliny, orvory po hmozdmkäch, m2 20,00 345] 69 020.00 KC 14 494,20 KC 83 514,20 KC

okopané rohy) do 25% celkové plochy místnosti. Zabroušeni

peneuace vákerých pkich (lOOk).

4. Obroušení j náter dverních kridd · min. 2 vrstvy" k, 2 500,00 KC 2 5 000,00 KC l osom KC 6 osom KC

S. Obroušeni a náter ocelových zárubni- 3 vrstvy' k; 600,0OKC 2 l 200ÁlO KC 252,00 KC 14S2,00 KC

6. Obroušení a nOter |jtinovÝch radiátoru piivcdní potrubí - min. Z vrstv\- ks DAO KC 70 0,00KC 0,0OKC 0,00 KC

Cc kem 241 015,® KC 50613,15 291 628,15 KC

'J j' r" C L
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' i-" l :.·" di'" ':"':ic rím .'r. .. " l' j.

POZNÁMKY:

Tyto souvisejici položky je nutné zahrnout do jednotfivÝch cen ve výkazu výmet:

l. Pred zapocetím všech prací se predpokládá zakryti nebo ochránenivšeho zjriíeni, u kterého by mohlo doji: k ušpineni

nebo poškozeni ochrannými foliemi dle potreby.

2. Manipulace s nábytkem pri vYstehováni mistnosti.

3. VeŠkeré práce zahrnuji i veškerou mimostaveniŠtni dopravu a dáte m"ácom«nišlni horutontáini presun hmot do 25 m. vertikáfn(

4. objekt nenivybaven výtahem.

S. Veškeré práce zahrnuji postjvební cistý finálni úklid.

6. objem prad, vC. plošných výmer je stanoven jako prcdpokládanÝ a orientacní a nemusí bYc zcela vYcerpán. M- jo. 2o




