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Objednávka dílčího plnění č. 02/2018
k rámcové dohodě č.3/1/38/5/26/2017-6624OL

uzavřená podle § 2586 odst. 2 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel: EXCALIBUR ARMY s.r.o. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 64573877 IČ: 60162694

DIČ: CZ699003219 DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:
Bankovní
spojení:

Číslo účtu: Číslo účtu:

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Email: Email:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z Dohody a této objednávky (dále jen „Objednávka“) se řídí
občanským zákoníkem.

Objednáváme u Vás:
Provedení níže uvedených služeb na níže uvedené technice:

Typ techniky: T 813 AM 50 VPZ: 207-52-26

Oprava nástavby a podvozku

Předpokládané náhradní díly s katalogovým číslem Cena bez DPH Cena včetně DPH
1x převodovka s pomocným pohonem – dodá VÚ 6624
1x hřídel spojovací vyvážená – dodá VÚ 6624
1x sada těsniva převodovky
1x sada těsniva přepadu
těsnivo pro přetěsnění válce rozevírání mostu
těsnivo pro přetěsnění válce rektifikace
elektroinstalační materiál
brzdové čelisti ruční brzdy
gufero ruční brzdy
navijákové lano s očnicí
Celkem za náhradní díly
Rozsah pracovních úkonů H
Výměna převodovky a spojovací hřídele a přetěsnění 90
Oprava náhonu buldozerového zařízení 16
Oprava systému přepadu hydraulické nádrže 12
Přetěsnění hydraulického válce rozevírání mostu 12
Oprava válce rektifikace 8
Seřízení vstřikovacího čerpadla 8
Oprava elektroinstalace podvozku 14
Seřízení tlaku na pokládacím zařízení 8
Oprava ruční brzdy, přetěsnění hřídele pomocného náhonu 35
Výměna lana navijáku 16
Oprava 2x palivových nádrží 16
Cena celkem práce 235
Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

Dle rámcové dohody č. 3/1/38/5/26/2017-6624OL sazba za 1 hod. práce - Kč bez DPH a poskytnutá sleva na náhradní díly ve výši 8%.

Požadovaná doba plnění služby : do 14.5.2018
Místo plnění služby : provozovna zhotovitele
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Cena za službu činí : 235 693,00, 00 Kč bez DPH, 285 188,53 Kč včetně DPH (slovy: dvěstěosmdesátpěttisícstoosmdesátosmkorun českých a 53/100
haléřů)

Převzetí a předání dílčí části předmětu díla proběhne v místě sídla provozovny zhotovitele dle čl.3 Dohody. Záruční doba služby činí 24 měsíců na
náhradní díly a 12 měsíců na práci. Záruka počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady
služby a ze záruky za jakost služby písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých činností služeb, u kterých bude uveden počet odpracovaných hodin a cena vč. DPH a kde bude
uveden celkový počet odpracovaných hodin a celková cena práce vč. DPH. Dále daňový doklad bude obsahovat rozpis jednotlivých použitých
(vyměněných) náhradních dílů (dále jen ND), cenu vč. DPH za jednotlivé ND a celkovou cenu vč. DPH za vyměněné ND. Daňový doklad bude v členění
podle příslušné právní úpravy ( a bude zaslán na výše uvedenou adresu pro zasílání
daňových dokladů objednatele tj.

Jako objednatele na daňovém dokladu je zhotovitel povinen uvést:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Objednatel dodanou službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného
doručení daňového dokladu (faktury) zhotoviteli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje
požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

„Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle §
109a tohoto zákona.“

Tato objednávka neobsahuje žádné přílohy. Ostatní zde neuvedené smluvní podmínky se řídí rámcovou dohodou o dílo č. 3/1/38/5/26/2017-6624OL.

Pokud nebude tato objednávka objednatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu objednávky k realizaci veřejné zakázky Rámcové
dohody dosáhne zákonem č. 340/2015 Sb. stanovenou částku pro povinnost zveřejnění smlouvy v Registru smluv, pak Objednávka nabývá účinnosti
dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Olomouci dne: Ve Šternberku dne:

razítko a podpis objednatele
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