
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
a ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

4 Zborovská 4602, 430 28 ChomutoviČ: 00261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 1 far 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

BEDNARI, s.r.o.
Češkovice 261
Blansko
67801
IČO: 26930480

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme 14 ks odpadkových košů z litiny o objemu 851 s vnitřní
nádobou, která bude z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce min. 0,8 mm. Odpadkové koše bubou
opatřeny dekorativními drážkami včetně vyhotovení městského znaku. Odpadkové koše budou dále ošetřeny
syntetickou barvou, která bude odpovídat barevnému provedení historického veřejného osvětlení v městské
památkové zóně. Viko odpadkových košů bude opatřeno otvorem osazeným ze spodní strany nerezovým
plechem pro zhášení nedopalků. Logo bude z košů vybroušeno a povrch bude přetryskán a přetmelen.

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

maximální výše 50 % 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.

II UPOZORNĚNI- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNL



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
~ ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
iČ: 00261 891, DIČ: CZ00261891

tel:474637111 /fax:474652777

OBJEDNÁVKA

DOHODNUTÁ CENA DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

249.900,-- Kč bez DPH Do 28.6.2019

II UPOZORNĚNI- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

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.

Fakturační údaje:
STATUTÁRNí MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DlČ:Cz00261891
Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.
Ostatní zavazující podmínky:
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 s kompletním
zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a
v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.



~BEDNARI

Věc: Cenová nabídka N 19.028

Zákazník: Statutární město Chomutov
Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Předmět nabídky: Odpadkový koš OK 160

Modelové zařízeni: je k dispozici

Materiál: EN AC-46200 SF

Provedení: čistě odlito, otryskáno, obroušeno, sestaveno v celek. Víko bude opatřeno otvorem
osazeným se spodní strany nerezovým plechem pro zhášení nedopalku. Na plášti
odpadkového koše bude městský znak.

Povrchová úprava: syntetická barva v odstínu dle požadavku zákazníka

Cena: Odpadkový koš BEDNARI OK 160 (bez loga výrobce) 17.400,- Kč
Doprava Adamov — Chomutov 6.300,- Kč
cena se rozumí EXW Adamov bez DPH, pro 1 ks při objednávce shora uvedeného počtu

Dodací Ihuta: 12 týdnu Od objednáni a zaplacení zálohy

Platební podmínky: 50 % záloha, 50 % fakturace - splatnost 30 dní

Záruka: 24 měsicu

Platnost nabídky: do 31.5.2019

V Blansku, 19.3.2019

S pozdravem


