
STATUTÁRNĺ MĚSTO CHOMUTOV

a ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

4 ‚ Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. iČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJĚDNÁVKA

DODAVATEL

Alpinservis
Mýtná 2067/10
430 03 Chomutov
lČ: 11429011

PŘESNÝ POPIS DODÁ VKV (SLUŽBY)
Objednáváme u Vás zabezpečení přední strany školy proti holubům ZŠ Na Příkopech, Chomutov
dle Vaší cenové nabídky ze dneS. 2. 2019, která je nedílnou součástí této objednávky.
Součástí dodávky jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, a to zejména:

- Zajištění — zakrytí majetku zadavatele proti poškození a znečištění a na místě instalace
zachování čistoty, pořádku a každodenní odstraňování odpadů a nečistot vzniklých
prováděním prací

- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
dodavatele v souladu se zákonem

Platební podmínky:
- Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy na provádění díla do

ma)<imální výše 70% z ceny díla včetně DPH, a to písemně, nejdříve po podpisu a akceptaci
objednávky. Objednatel je pak povinen zhotoviteli zálohu poskytnout do 10 dnů ode dne
doručení písemné žádosti zhotovitele.

- Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho
předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po
provedení díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla.
Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost
veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:
- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání díla objednateli.
- smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

UPOZORNĚNI - U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLA TNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRN1 MĚSTO CHOMUTOV
4 p ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

4 Zborovská 4602, 430 28 ChomutoviČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DOHODNUTÁ CENA DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNĺ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
43028 Chomutov Na faktuře prosím uvádějte
číslo objednávky:

123.145,-- Kč bez DPH
149.005,-- Kč včetně DPH

Do 30. 3. 2019
(dle klimatických podmínek)

IrÚP0Z~~~T_ U DAŇOVÉM~~~~Ó DOKLADU POŽADUJEME SPLA TNóSTMINIMÁLNÉ 30 DNÍ.



Dílo: ZŠ Na Příkopech, Chomutov
Zabezpečení přední strany školy proti holubům

Cena:
DPH 21%
cena s DPH

Termín provedení:

123 145,--KČ
25 860,--Kč

149 005,--Kč

ůnor, březen 2019
dle klimatických podmínek

Firma:
Alpinservis
Mýtná 2067/10
430 03 Chomutov

iČ: 11429011
DIČ: cz6304301443



Materiál:
- pás proti ptákům

typ 100
SLEVA 10%

- klempířský tmel
- polyuretanový tmel
- natloukací hmoždinky

- montáž zabezpeč.pásu

79 500,--KČ
- 7 950,--KČ

4 560,--KČ
1 776,--KČ

59,--KČ

77 945,--KČ

s trny 250 mh

Ostatní:
- pronájem vysokozdvižné plošiny

20 hod
- doprava a přesun hmot

110,--KČ/mb

840,--KČIhod

27 500,--KČ

16 800,--Kč
900,--KČ

Cena celkem
DPH 21%
Cena s DPH

123 145rKČ
25 860,--KČ

149 005,—KČ

500 ks 159--KČ/mb

40 ks
12 ks

1 bal

114,--KČ/ks
148‚--KČ/ks

59,--KČ/bal

Práce:


