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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500024448

ÚDAJE O DODAVATELI
Leoš Šíma   

Želivecká 2959/9
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 16483103

DIČ:

Datum vystavení: 1.6.2016

Vyřizuje: Rumlová Renáta

Tel.: 224002004

Fax:

E-mail: rumlova.renata@vlada.cz

Na základě našeho ujednání u Vás objednáváme pro potřeby Úřadu vlády České republiky a za níže uvedených podmínek 
  
Předmět plnění: 
1. Provádění pravidelných revizí a zkoušek v rozsahu následujících norem: 
ČSN 33 16 00 ed.2 - revize přenosných elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů, 
ČSN EN 60204-1 ed.2 - čl. 18 - zkoušky a ověřování elektrických zařízení strojů, 
ČSN EN 60974-4 ed.2 - pravidelné kontroly a zkoušení zařízení pro obloukové svařování. 
Provedení revize nebo zkoušek zahrnuje kontrolu, předepsané měření, funkční zkoušku, administrativní zpracování a vystavení revizní zprávy 
včetně souvisejících příloh. 
  
Revizní zpráva bude objednateli předána 2x v písemné a 1x elektronické (CD) podobě. 
Bude obsahovat přehled všech zrevidovaných elektrických zařízení, ve kterém bude uvedeno: 
přesné označení elektrického zařízení, inventární nebo evidenční číslo elektrického zařízení (v případě pohyblivých přívodů), umístění 
revidovaného elektrického zařízení (číslo budovy, číslo místnosti), datum provedení revize (zkoušky), zhodnocení stavu spotřebiče, datum 
příští revize (zkoušky), jméno revidujícího. 
  
2. Provádění vyžádaných revizí na základě konkrétních požadavků objednatele. Jedná se o revize sloužící k posouzení stavu elektrického 
zařízení, které je nefunkční, vykazuje známky poškození nebo jiné poruchy. Provedení vyžádané revize zahrnuje kontrolu, předepsané měření, 
funkční zkoušku a administrativní zpracování (tj. zápis o provedení technické kontroly elektrického zařízení) a vystavení protokolu o 
technickém stavu přístroje. Podklady slouží k posouzení nepotřebnosti majetku. Zápis a protokol bude vyhotoven 2x v písemně podobě. 
  
3. Nedílnou součástí předmětu plnění je analýza majetku Úřadu vlády ČR, výběr položek určených k revizi a jejich rozdělení do skupin dle ČSN. 
Nedílnou součástí předmětu plnění je zpracování Plánu revizních činností před zahájením revizních prací v součinnosti s objednatelem. 
  
Místo plnění: objekty Úřadu vlády ČR 
Hlavní a provozní budova, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 
Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1 
Objekt Vladislavova, Vladislavova 4, Praha 1 
Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 1 
Slavíčkova vila, Slavíčkova 628, Praha 6 
Sklad Chabry, U větrolamu 1702, Praha 8 
Objekt MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 
Objekt Kodaňská, Kodaňská 46, Praha 10 
Benešova vila, Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 201 
  
Termíny plnění: dle dohody a potřeb objednatele 
  
Cena plnění: cena za jedno revidované elektrické zařízení je stanovena na 21,- Kč bez DPH/kus. Cena zahrnuje dopravu, administrativní 
zpracování a všechny související náklady. 
Maximální cena plnění dle této objednávky je 249.000 Kč bez DPH, tj. 301.290 Kč včetně DPH. 
  
Ostatní ujednání: 
- kontaktní osoby za objednatele jsou Věra Černá, tel. č. 224 002 716, Eva Štanská, tel. č. 224 002 019 a Renata Rumlová, tel. č. 224 002 004, 
- dodavatel je povinen dodržovat při své činnosti bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, 
- smluvní vztah dle této objednávky končí vyčerpáním uvedeného finančního limitu, 
- úhrada ceny na základě faktury vystavené dodavatelem a doručené objednateli, 
- dodavatel je oprávněn fakturu vystavit průběžně a je povinen uvést na ní číslo objednávky, 
- přílohou faktury musí být předávací protokol potvrzený kontaktní osobou objednatele (podle "Plánu revizní činnosti"), 
- zálohová faktura není možná, maximální úrok z prodlení platby 0,05% za den, 
- tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího vystavení a končí vyčerpáním finančního limitu. 
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OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500024448

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn 
vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního 
dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto 
fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené 
faktury. 

Č. pol. Označení Množství MJ
Cena za položkuRozpočtová položka

Jednotková cena

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, 
popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů 
od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.  
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů. 
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Zajištění služeb revizního technika00010 1,00 Jedn.výk. 200 000,00
200 000,0061450000 010000000 516900000008 104000 Rezervace: 18722

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Hošťálková Ivana

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky,  Nábřeží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana




