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OBJEDNÁVKA

DODAVA TEL
CC INTERNET s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha
iČ: 28721021 DIČ: CZ287221021

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)
Objednáváme u Vás provedení obnovy povrchu části chodníku v ulici V Alejích (úsek ulic Sokolská a
Palachova) v Chomutově, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, včetně provedení
nové finální asfaltové vrstvy. Částí chodníku byl veden výkop v rámci pokládky optické datové sítě,
jejímž investorem je společnost CC INTERNETs.r.o., v důsledku čehož zhotovitel obnovuje povrch
chodníku nad tímto prostorem, a předmětem díla podle této objednávky je tak Jen obnova povrchu
chodníku po té straně, jakje znázorněno v příloze č. I této objednávky. Zhotovitel se zavazuje provést
obě díla, tedy obnovu povrchu chodníku pro statutární město Chomutov a svoji část obnovy
najednou tak, aby vznikl jednolitý a souvislý povrch chodníku, dle dodané cenové nabídky z 15. 8.
2019, která je přílohou č. 2 této objednávky.

Za účasti zástupce SMCH a TSMCH bude provedena kontrola provedených prací-o předání a
převzetí ukončené části stavby bude potvrzen oběma stranami předávací protokol (zajišťuje
objednatel).

Součástí dodávky jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho‘řádné
provedení, a to zejména:

- Zajištění záboru dotčených ploch, včetně podání žádostí na přĺslušné odbory MMCH
- Zajištění dočasného oplocení stavby, ve vztahu k veřejnosti (bezpečnost)
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti

dodavatele v souladu se zákonem
- Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla)

dokladů, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících
s použitými materiály a výrobky

- Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedenĺ a
dokončení díla.

Platební podmínky:
- 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

II UPOZORNĚNI- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DŇE „



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
a. ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

4 Zborovská 4602, 430 26 ChomutoviČ: 00 261 691, DIČ: CZ00261891
tel.:474637 111 /fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

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.

Termíny provádění díla:
- Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.8. 2019.
- zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla

nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky
a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu
déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů,
je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. zhotovitel se zprostí
odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1
týdne.

- Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 15 pracovních
dnů ode dne předání a převzetí obou částí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
předávací protokol.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:
- zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 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.

Smluvní pokuty:
- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.

- V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den,
kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

- Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo
s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny díla vč. DPH.

- Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
Další práva a povinnosti:

- Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li
jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.

- Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto objednávkou vynaloží veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou,
a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
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Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Tato objednávko může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou,
součástí objednávkyjsou přílohy L I a č. 2.

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:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
43028 Chomutov Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

DOHODNUTÁ CENA I DOHODNUTÝ TERMItÍ DODANÍ
50.040,00 Kč (bez DPH)
60348,00 KČs DPH Do 31. 8. 2019

LJPOZORNENI - U DANOVSilO DOKLADU POŽADUJEME SPLA TNOST MINIMALNE 30 DNI.
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V Alejich

V ÁIeiTch — ceIoDlošná otrava chodnlku:

délka chodnTku 84m, tloušfka asfaltu 6cm

průměrná šTřka chodniku 1.85m

LN‘N opravovaný pruh — CC INTERNET — šTřkc

LřřJ opravovaný pruh — MĚSTO — šĺřka 1.15m,

Čp. 3565

O.7m, plocha 58.8m2, 8.5t

plocha 96.6m2, 13.9t

Čp 2291 Čp. 2292 Čp. 2293 Čp. 2373 Čp. 2407 Čp. 2408 Čp 2759
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ABID
DATUM DATUM KONCE PLATNOSTI
15.8.2019 15.9.2019

CC INTERNET s.r.o. KOMU: Statutární město Chomutov
Kaprova 42/14 Odbor rozvoje a investic
11000 Praha nám. I máje č.p 1

430 28 Chomutov

ZAKÁZKA DATUM DODÁNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBNOVA CHODNÍKU V CELÉ ŠÍŘI O DÉLCE DO 31.8 2019 Po PROTOKOLARNIM PŘEDÁNÍ BUDE VYSTAVENA
84M V UL VÁLEIÍCH FAKTURA SE SPLATNOSTÍ 30-TI DNŮ

POPIS JEDNOTKOVÁ CENA CELKEM LA ŘÁDEK

Pokládka živice ACO 8v ul. V Álejích — 13.9t 3600 KČ / t 50040 KČ

zisoučet 50040Kč

1% DPH 10508KČ

Celkem 60 548 Kč

Podmínky a ujednáni:

Pokud tuto nabídku přijímáte, podepište se a vraťte obratem:

CCINIE NET ro

P7ični79, Cbomvto~ 43001

aI 4 0773 677 712

‘.wwco~ra neict, prodo~‘ccinitrnei cz

Č, 2872 02! DI‘~ C228721021


