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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR
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úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
odbor veřejných zakázek
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č.j. PPR-3542-279/ČJ-2016-990640

Praha 4. 8. 2017
Počet listů: 2

Objednávka č. 3 k rámcové smlouvě č.j. PPR-3542-2ll/Čj-2016-990640
Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ,

CZ00007064

zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
datová schránka:

Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu

vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
Česká národní banka
,

¶.

gs9ai55

(dále jen ,,centrální zadavatel") na jedné straně
a

Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
CZ28399757
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 138784
CitiBank a.s.

vb8a87w

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

MINISTERSTVO VNITRA CR
poštovní schránka 160
16041 Praha 6
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Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz
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V souladu s ČI. Ill. Doba platnosti smlouvy a doba plnění odst. /2/ rámcové smlouvy č.j. PPR-3542211/ČJ-2016-990640 Vás vyzývám k zajištění dodávky:

\

Vymezená Část 3 typ č. 4 značky:
Hyundai Tucson ,,Policejní speciál" 1,6 T-GDI DOHC D-CVVT (130 kW), automatická
převodovka DCT l 7 stupňová, 4X4 - 3 ks.

II.
Rozdčlovník dle jednotlivých veřejných zadavatelů:
l.

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - 3 ks.
III.

Objednávka je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrálni zadavatel
obdrží dva a prodávající jeden,
Zpracoval:
Tel.

Ĺ

vedoucí odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR
cent,ální ,ad,,,,,1
(razítko, podpis)

Akceptace objednávky:
V P,aze

prodavaµci
, ., ,
(razítko, podpis)

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz
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