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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE /S

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku
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OBJEDNÁVKA

č.j. KRPS-380714-11/ČJ-2017-0100MN-VZ Praha 4. května 2018
Počet listů: 1
Přílohy: 1 l 1

Objednatel:

Dodavatel, zhotovitel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:
lČ: l DIČ: 75151481 l CZ 75151481

Stenco s.r.o.
Pod Lihovarem 2319
Benešov
Směrovací číslo: 256 01
lČ: l DIČ: 05679931 l CZ 05679931

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je oplocení výcvikového trenažéru JAKUB. Celková délka oplocení bude cca
65 brň. V oplocení budou instalována dvoje vrátka (ocelové poplastovaná nebo zinkovaná) s možností
uzamčeni (klika - klika a zámek FAB + 6x klič), výška vrátek bude 180 mm. Ocelové poplastované nebo
zinkované sloupky budou uloženy do betonového lože, krajní a lomové sloupky budou vyztuženy vzpěrou,
"výška sloupků bude 2 m nad zemi, osazované poplastované pletivo bude výšky 150 mm, nad pletivem
bude instalován ostnatý drát (jedna řada). Pod novým oplocením bude upraven terén, aby mezera mezi
pletivem a zemí nebyla větší než 15 cm.

Cena: bez DPH 98 500,- KČ
DPH 20 685,- Kč
S DPH 119 185,- Kč

Termín plnění: 3. týdny od předání staveniště

Zahájeni činnosti: Smluvní vztah nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho
podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejněni v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Na Baních 1535
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:



Místo plněni:

Způsob úhrady:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ŠPS Sadská, Lázeňská 1192

převodním příkazem

Kontaktní osoba za objednatele: Jiří Tyrner, DiS
tel: , E mail.

Osoba oprávněná k převzetí předmětu objednávky za objednatele: Jiří Tyrner, DiS
tel: , E mail.

· Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů. Fakturujte částku s DPH.

· Platební podmínky, sankce a záruční podmínky jsou řízeny obecně platnými právními
předpisy.

· Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku, nebo jiné evidenci musí uvést na faktuře údaj o
tomto zápisu včetně spisové značky. Bez tohoto údaje nebude faktura proplacena.

· Splatnost faktury je 21 dní po doručení.
· Po schválení obou smluvních stran objednávka splňuje podmínky smlouvy o dílo.
· Dodavatele l zhotovitele, žádáme o zaslání jím akceptované objednávky objednateli

za objednatele v Praze dne: (l S. Zo 4 € za dodavatele, zhotovitele dne AO . Š . M
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srenca
STENCO s.r.o. · Pod Lihovarem 2319 · 256 01 Benešov

ČR-Krajské ředitelství policie StředoČeského kraje
Na Baních 1535
Praha Zbraslav 156 00

Datum
30.4.2018

Cenová nabídka ŠPS Sadská - oplocení části areálu

Položka Cena
Materiál vC. 2 branek
Montáž oplocenIcca 65m
Betonové lože
Úprava terénu
Doprava
VRN
Cena celkem bez DPH 98 500 KČ
DPH 21% 20 685 Kč
Cena celkem vČ.DPH 119 185 KČ

s přátelským pozdravem,
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