
Statutami mésto 
Olomouc

Objednávka
(číslo objednávky uvádčjte ve veškeré korespondenci)

DlC CZ00299308
1Č 00299308

Odbor: Mčstská policie Olomouc 
Firma:
WSA doprava a parkováni s.r.o. 
Na Plachotč 156 
25073 Praha - Radonice 
IČ 27913309

V Olomouci dne: 23.3.2018
OBJEDNÁVKA ~ 

číslo: 71/2018

Vyřizuje:
Nigr. Skalický 602 714 883

Statutární mčsto Olomouc objednává níže uvedené zboží pracovní úkony

Množství Zboží (pracovní úkon) Kč
Objednáváme u vás dodání parkovacího automatu 
TiketLine PSA-8, příjem mincí a kontaktních a 
bezkontaktních platebních karet, modem dálkové správy, 
solární napájení, osvětleni obslužné strany, akumulátor
12V/65Ah, modrá barva, včetnč doprav, montáže a 
oživení. Dle nabídky ze dne 22.3.2018. Dodací Ihůta 8 
týdnů od objednání. Cena bez DPH 118 960 Kč
Uplatňuje se přenesená daňová povinnost. Cenová 
kalkulace přílohou.

Poznámka V případě malých zakázek (veškeré ukázky podložené objednávkou), které sc týkají stavebné montážních práci v režimu 
přeneseni DPH na příjemce dle § 92e z.č, 235/2004 Sb V platném zněm platí povinnost vyslaveni řádného daňového dokladu Zjednodušeni 
daňový doklad nebude akceptován

Záznam o provedeni předbčžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vvhl. 
416/2004 Sb.) ’ /

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola 

I"! Limitní příslib
2 6 -03- m

Datum a podpis
Prvek rozpočtu Název prvku rozpočtu
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Cenová kalkulace na parkovací automat TicketLine PSA-8 
s příjmem mincí a platebních karet VISA / MasterCard

Zákazník / mésto: Statutární město Olomouc

popis cena za ks

Parkovací automat TicketLine* PSA-8 (čtyřboký stojan, barva RAL5017, příjem minci a 
kontaktních i bezkontaktních platebních karet VISA / MasterCard (terminál Ingenico). modem 
dálkové správy, solární napájeni ve střeše automatu, osvětleni obslužné strany, akumulátor 
12V/65Ah. záruka 24 mésiců. doprava na místo)

113 760,00 Kč

Úprava stávající základově desky, montáž a uvedeni do provozu 5 200.00 Kč

Celkem bez DPH 118 960.00 Kč

DPH 21% 24 982.00 Kč

Celkem s DPH 143 942,00 Kč

Pozn. Nový automat lze namontovat na základ stávajiciho PA za předpokladu, že betonový 
podklad bude dostatečné pevný (mechanicky neporušený)

Dodací Ihúta cca 8 týdnů od objednáni 

Vypracoval:
Manir St'uzna wsa cir.;1r.. .. -
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V Praze 22.3.2018


