ČESKÁ REPUBLIKA

OBJEDNÁVKA

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo objednávky:
Č.j.:

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

Datum vystavení:

ÚDAJE O DODAVATELI

30.5.2016

Vyřizuje:

FIRMCONSULT, spol. s r.o.

Flekal Radek ing.

Tel.:

Bezová 1658/1
147 14
Praha 4 - Braník
Tel.:
244062209
Fax:
244062216
E-mail:

4500024411

224002488

Fax:
flekal.radek@vlada.cz

E-mail:
IČ: 44850191
DIČ: CZ44850191

Objednáváme u Vás:
Předmět plnění: preventivní údržba a inspekce systému fóliové střechy (7 fóliových střešních prvků TEXLON o celkové ploše cca 250 m2, 3vrstvé s potištěnou vrchní fólií vč. rozvodu tlakového vzduchu k jednotlivým fóliovým střešním prvkům) tiskového centra (Atria) v objektu
objednatele v rozsahu a souladu s cenovou nabídkou, která tvoří přílohu této objednávky vč. vystavení příslušného protokolu prokazující
provedení prací, kde budou zmíněny případné zjištěné závady či nedostatky a návrhu na jejich řešení a odstranění případných zjištěných závad
do 3.000 Kč bez DPH (vše dále jen "služba").
Termín plnění: do 31.08.2016
Místo plnění: Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.
Cena plnění: celková cena činí 57.120 Kč bez DPH, tj. 69.115,20 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na
provedení služby včetně dopravy. Celková cena zahrnuje i odstranění případných zjištěných závad do 3.000 Kč bez DPH.
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 provedení služby a po jejím převzetí objednatelem a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky. Faktura musí obsahovat
náležitosti obchodní listiny a účetního daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo správné údaje, 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.
Ostatní ujednání:
- objednatel je oprávněn převzít službu vykonanou řádně a bez vad,
- kontaktní osobou objednatele je Ing. Radek Flekal tel.: 224 002 488,
- o předání a převzetí řádně provedené služby bude vystaven příslušný dokument s přesně definovaným závěrem, zda je kontrolované
zařízení v pořádku, případně s popisem zjištěných vad a návrhů řešení na jejich odstranění podepsaný oběma smluvními stranami.

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.

Č. pol.

Označení

Množství

MJ

Jednotková cena
Cena za položku

1,00

Jedn.výk.

69 115,20
69 115,20

Rozpočtová položka

00010

Preventivní údržba a inspekce zastřešení
61450000 100000000 516900000012 107000 Rezervace: 18714 Zak: 40000012
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Minář Filip

Potvrzení objednávky dodavatelem:

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
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