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POPIS, MNOŽSTVÍ CENA

Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích - vnitřní vybavení - objednávka zadavatelské činnosti
Na základě rámcové smlouvy č. SML/0086/2019/ORM objednáváme zadavatelskou činnost na
akci „Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení“ dle zákona č.134/2016 Sb. Termín
ukončení zadávacího řízení 08/2019.

Předpokládané rozpočtové náklady akce jsou 3 484 000,02 Kč bez DPH. Předpokládané
zahájení stavby: 01/2020. Předpokládané dokončení stavby: 05/2020 

Na akci je přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro případ získání dotace musí být
do zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo zapracováno následující:
Výběrové řízení na dodávky bude realizováno dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.
Nad rámec tohoto zákona bude v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo uvedeno následující:
Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
Každá faktura musí být označena číslem projektu takto: Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní
vybavení CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007877
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Ve formálních požadavcích na zpracování nabídky bude uvedeno, že uchazeč předloží
položkový rozpočet stavby v pdf a elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ
nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
Všude bude použito níže uvedené logo: (logo bude zasláno emailem)

85000,00 CZK

Celkem s DPH 85000,00 CZK

Objednávku vystavil: Čabalová Dagmar Ing. Datum: 02.04.2019



Objednatel (Město Hranice) NENÍ při realizaci díla  dle této objednávky osobou povinnou  k dani a u plnění nebude
uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je
povinen odvést poskytovatel plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu  podatelna@mesto-hranice.cz nebo do datové schránky ( id -
q8abr3t).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je
považována za uzavření smlouvy.


