
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
~ ODBOR MAJETKU MĚSTA

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

tel.: 474 637111 ‚fax:474652777

OBJEDNÁVKA

OSJEDN4 VKA ČÍSLO VYŘIZWE TELEFON e-mail

134ÍOMMIFOflO1OINov

DODAVATEL
AEC NOVÁK s.r.o.
Beethovenova 281216
400 01 Ustí nad Labem
DIČ: Cz 48097852

ESNY popis DOD Vln‘ (SL )‘)

Objednáváme u Vás opravu a doplnění nouzového osvětlení a opravu elektroinstalace
v kuchyni v objektu MS ul. Dostojevského 4154 v Chomutově.
Součástí dodávky jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedeni; a to zejména:

. Zajištění dočasného zabezpečení stavby, ve vztahu k veřejnosti (bezpečnost), dle podmínek
provozovatele objektu.

- Průběžné (každodenní) odstraňováni veškerého odpadu vzniklého v důsledku Činnosti
dodavatele v souladu se zákonem

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:
- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 48 měsícu Od předání dila 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.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MtSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
Na faktuře prosím uvádějte Číslo objednávky.
Jedná se o výkon veřejné správy, není předmětem přenesení daňové povinnosti.
Smluvní strany berou na vědomi, 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 intormace O
tomto smluvním vztahu včetně poskytnuti kopie objednávky. Smluvni strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a
jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb.

DOHODNUT CENA DOHODNUTY TE DOD

71 .898,- KČ bez DPH 20.08.2019
86.996,60,- KČs DPH
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