
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim IČO:         00270211

Odbor INVESTIC DIČ:      CZ 00270211

Oddělení investic E-mail:

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

ZHOTOVITEL:

Zadávací podklady:

Cena včetně DPH: 78 831,50 Kč

celková cena díla je 152 762,50 Kč

Termín plnění: do 30.09. 2019

Záruční doba:

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová tel. 469 657 128

Evidenční číslo: OIN 131/2019

XXX

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

DODATEK K OBJEDNÁVCE číslo:      173 /1/19/08

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice  IČ:01873687

                       vedoucí oddělení investic

původní cena díla se zvyšuje o

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný

účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se

plátců DPH).

ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

Předmět plnění: Dodatek provádění autorského dozoru, dále jen AD, na stavbě „Rekonstrukce chodníků 

a VO v ul. Václavská, Chrudim". 

1) V případě  prodlení  objednatele  při úhradě faktury zaplatí zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené 

částky za každý započatý den prodlení.

                              

Další ujednání:

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky

a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Tato objednávka a Vaše cenová nabídka ze dne 19. 09. 2019

Záruční doba na provedené práce je 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady,

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek Za zhotovitele: XXX

1.     Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není 

podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku 

zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

V Chrudimi dne 19.09. 2019

mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

