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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

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

OBJEDNÁVKA

Č.j.: 6958/2016

Číslo objednávky: 4500024644

ÚDAJE O DODAVATELI
Daniel Hanuš   

Opletalova 633
537 01 Chrudim - Chrudim II

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 02062411

DIČ:

Datum vystavení: 20.6.2016

Vyřizuje: Rumlová Renáta

Tel.: 224002004

Fax:

E-mail: rumlova.renata@vlada.cz

Na základě Vaší nabídky v zadávacím řízení T002/16/V00036984 na elektronickém tržišti GEMIN Vás objednáváme: 
  
Předmět plnění: nákup a dodání 35 ks mobilních zábran ZN+ Standard 2,5m (dále jen zboží). 
  
  
Termín plnění: 14 dní od doručení objednávky dodavateli. 
  
Místo plnění: 
25 ks - Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 - kontaktní osoba pro předání je p. Chmelka, tel. č. 731 670 489, před dodávkou nutno 
dohodnout termín dodání, 
10 ks - Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1 - kontaktní osoba pro předání je Petr Krpejš, tel. č. 724 360 520, před 
dodávkou nutno dohodnout termín dodání. 
  
Doprava bude zajištěna dodavatelem. 
  
Cena plnění: celková cena činí 65.667 Kč bez DPH, tj. 79.457 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zboží 
včetně dopravy na místo plnění i všechny případné poplatky (recyklační, autorské a jiné). 
  
Ostatní ujednání: 
- kontaktní osobou objednatele je Renáta Rumlová, tel.: 224 002 004, 
- o převzetí zboží a služby objednatelem bude vystaven doklad podepsaný kontaktní osobou objednatele a oprávněnou osobou dodavatele, 
- dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání 
i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 2 roky. Záruční doba 
začíná běžet dnem převzetí zboží, 
- v případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku do 5 dnů od jejího doručení dodavateli, je objednatel oprávněn vzít 
objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu uchazeči v pořadí, 
- v případě, že dodavatel nedodá zboží ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
objednaného zboží za každý i započatý den prodlení. 
 

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.
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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

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

OBJEDNÁVKA

Č.j.: 6958/2016

Číslo objednávky: 4500024644

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




