
OBJEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16

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

Oddělení investic E-mail:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Chrudim, č.ú. 104109190/0300

ZHOTOVITEL: M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim                 IČ: 42196868

Zadávací podklady:

Cena: 281 409,93 Kč

Termín plnění: do 15.11.2019

Vyřizuje: ing.arch. Magdalena Strnadová, tel. 469 657 128                                 OIN       702/2019

V Chrudimi dne 08.10.2019

XXX

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo       819/1/19/08      

Žádná ze stran se nepovažuje za stranu slabší ve smyslu Občanského zákoníku.

 

Předmět plnění: Na základě Vaší cenové nabídky - položkového rozpočtu SO 102 Chodníky a schválením Radou města Chrudim 

usnesením č. R/376/2019 ze dne 07.10.2019, u Vás objednáváme Rekonstrukci chodníku v ul. SNP - Vlčnovská v Chrudimi. Práce 

obsahují odstranění krytu chodníku, vč. odstranění chodníkových obrubníků, zemní práce vč. založení trávníku, vrstvy ze štěrkodrti, 

dlažbu betonovou zámkovou Typ Parketa, barva šedá, dále záhonové obrubníky z betonových obrubníků š. 50 mm, silniční a chodn. 

obruby betonové š. 80 mm. Cenová nabídka zahrnuje poplatky za skládkovné.

Tato objednávka a nabídka ze dne 19.09.2019.

Maximální celková cena včetně DPH dle nabídky činí 

2.     Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení. 

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.

3.     Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla 

za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

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).

Záruční doba: 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s vyjímkou eventuální změny

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky (smlouvy) bez povinnosti platit jakékoliv náklady,                                 

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

                         zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.

Smluvní pokuty a další ujednání:

1.     Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

ředitel oblastního závodu STŘED

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

Za objednatele:        Ing. František Pilný, MBA

                                   starosta města Chrudim 

                                              XXX

mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

