
ks
či.: DDS-cR/919-5/2017Počet listů: 3

Objednávka k Rámcové dohodě na minibusv pro MŠMT 2018 - 2019- 2. část č.1.: MSMT-1540/2018-36

Veřejný zadavatel: Dětský domov Se školou, středisko výchovné péče a Základní škola, Chrudim,
Čáslavská 624Sídlo: Čáslavská 624, 537 01 chrudim ıııprávní forma: státní příspěvková organizaceIČO: 60103264DIČ:Zastoupené: PhDr. Lenkou Kábelovou, ředitelkoubankovní spojení:

číslo účtu:tel.:e-mail:datová Schránka: 7Spdkjv
(dále jen „veřejný Zadavatel") na jedné Straně

a
Prodávající: M 3000, a.s.Sídlo: Šaldova 278/36, 186 00 Praha 8
ıčo: 250 84 526DIČ: c225084526zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 4270zastoupená: Ing. Richardem Srbeckým, členem představensvabankovní Spojení:
číslo účtu:pracovní kontakt:tel.:e-mail:datová Schránka: fvwe2mk

(dále jen „prodávající”) na Straně druhé
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.thımjl _.,~.`Q. v. \..

Veřejný zadavatel a prodávající, Společně dále též jako „Smluvní Strany" a každý Samostatně jako„Smluvní Strana".
Výše uvedené Smluvní Strany uzavírají tuto objednávku vSouIadu Spodmínkami Stanovenýmiv Rámcové dohodě S č.j.: MSMT - 1540/2018-36.

l. Specifikace zboží
V Souladu S čl. 5. Doba a místo plnění odst. 5.1 a odst. 5.2 rámcové dohody č.j.: MSMT- 1540/2018- 36 Vás vyzývám k Zajištění dodávky:
Vymezená část VZ 2., typ automobilu - lB Značky:

- Mercedes-Benz VITO Tourer 116VTP/XL;
manuální převodovka 6- stupňová;

- barva standardní červená Jupiter;
počet kusů - 1 ks.

Podrobnější technická Specifikace je Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

II. Cena zboží
Cena Za 1 kus Zbožív Souladu S čl. 7 odst. 7.2 Rámcové dohody činí: 945 354,13 Kč včetně DPH (Slovy:
devětsetčtyřicetpěttiSíctřistapadesátčtyři 13/100 korun českých).
Podrobnější podmínky týkající Se ceny jsou Stanoveny v čl. 7 Rámcové dohody.

Ill. Doba a místo plnění
V Souladu S čl. 5 odst. 5. 1 Rámcové dohody musí být jednotlivá dílčí plnění realizována nejpozdějido 5 měsíců Od doručení objednávky prodávajícímu.
V Souladu S čl. 5 odst. 5.3 Rámcové dohody Místem dodání plněníjsou výdejní místa prodávajícího,pokud Se nedohodne prodávající S příslušnými jednotlivými veřejnými Zadavateli jinak. Konkrétnímísta plnění, včetně adres, uvede prodávající při potvrzení objednávky. Vozidla musí být předánav prostorách určených prodávajícím na území ČR.
Podrobnější podmínky týkající Se doby a místa plněníjsou stanoveny v čl. 5 Rámcové dohody.

IV. Platební podmínky
V Souladu s čl. 8 odst. 8.3 Rámcové dohodyje veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu vtermínudo třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému Zadavateli.Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli vobdobí od 15. prosince aktuálního roku
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ke.
do 31. ledna následujícího roku, bude Splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručeníveřejnémuzadavateli z důvodu rozpočtových pravidel veřejného zadavatele.

Podrobnější platební podmínky jsou stanoveny v čl. 8 Rámcové dohody.
V. Závěrečné ujednání

Objednávka je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, Z nichž veřejný ZadavatelObdrží jeden a prodávající také jeden.
Veřejný Zadavatel je povinen Zaslat centrálnímu Zadavateli kopii odeslané objednávky na kontaktníadresu: či prostřednictvím datové Schránky: vidaawt.
Prodávající je povinen Zaslat veřejnému Zadavateli akceptovanou objednávku prostřednictvíme-mailu či datové Schránky uvedených v Záhlaví této objednávky, a to nejpozději do 10 pracovníchdnů od doručení objednávky.
Prodávající je zároveň povinen Zaslat centrálnímu zadavateli kopii akceptované objednávky nakontaktní adresu: či prostřednictvím datové Schránky: vidaawt.
Zpracoval: PhDr. Lenka Kábelová
Tel.:

V Chrudimi dne 25. 6. 2018
PhDr. Lenka ĚLQD'ŽŤĹÉĹÉEĹÍLMKábelová '33223524133325
PhDr. Lenka KábelováJméno a příjmeníoprávněné Osobyveřejný zadavatel(razítko, podpis)

Akceptace objednávky:

V Praze dne....ÍL.Í.ı./ý'.z .....› ......
_ V' , _ıirlínKN DIĹĹĹ`Ĺ25084526--n--v~~v---~e9“vmwm3000.czVladimír Kmoch

M 3000, a.S.prodávající(razítko, podpis)
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