
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
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OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁ VKA ČÍSLO I VYŘIZUJE I TELEFON AKCE

DODAVA TEL

STREETPARK s.r.o.
Ptáčov 40
Třebíč
47601
iČo: 06077315

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás 10 ks laviček BABIA LBA3b-190 včetně dopravy dle Vaší nabídky, která
je nedílnou součástí této objednávky.

Kontaktní osoba pro dodávku za objednatele:
Lavičky budou dopraveny do skladových prostor TSMCH v ul. U Větrného mlýna, kontaktní
osob

Platební podmínky:
- Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy na provádění díla

do maximální výše 80 % z ceny díla včetně DPH, a to písemně, nejdříve po podpisu a
akceptaci objednávky. Objednatel je pak povinen zhotoviteli zálohu poskytnout do
10 dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele.

- 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 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.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:
- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 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
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ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode
dne jejich oznámení.

Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zborovská 4602
Chomutov 430 28
lČ:00261891; DlČ:C200261891
Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést Číslo objednávky.
Ostatní zavazující podmínky:
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
informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním
zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a
v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

121.850,00 Kč bez DPH Do 30.4. 2020
147.438,50 Kčs DPH

VYSTAVIL
(DATUM,JMÉNO,RAZÍTKO, PODPIS)

SPRAVCEROZPOČTU
(JMÉNO, PODPIS)

PŘJKAZCE OPERACE
JMÉNO, PODPIS

Zborovská 4602
430 28 Chomutov

itt 00261891. ott: CZ00261891
-91-
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ST R E E T PA R K

PRO:
Statutární město Chomutov

Zborovská 4602
430 01 Chomutov - Chomutov
Ceská republika

CHOMUTOV - PARKOVÉ LAVIČKY
Č. ZBOŽI

STREETPARK s.r.o. ‘

Ptáčov 40
67401 Třebíč
Tel 773789670
E-mail: obchod@streetpat.cz
~.stre$park.cz

ČISLO 19N.ZD0951
DATUM 7.11.2019
VYŘIZUJE:

TEL.: 773 789 670
E-MAIL.

NAZEVA POPIS MNOŽSTVI CFNAÍMJ DPH CELKEM KČ
BEZ DPH BEZ DPH

LBA3b-190 lavička BABIA 10 ks 11 225,00 KČ 21% 112 250,00 KČ

dl.1904 mm! ocel zn.+prášk.v~pal.bar~a / centrálni nohy

DOPR Doprava 1 ks 9 600,00 Kč 21% 9 600,00 KČ
doručeni na místo určeni

CELKEM BEZ DPH: 121 850,00 KČ
CELKEM DPH 21% 25 588,50 KČ

CELKEM VČETNĚ DPH: 147 438,50 KČ

Platnost nabidky je 3 měsice od data ‚~stavenl

Smluvní podmínky:
Termín dodáni je 10-12 týdnů (mimo obdobi 20.12.19- 10.1.20) ode dne, kdy zhotoviteli bude doručeno objednatelem podepsané
potvrzeni objednávky nebo od podpisu smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
Platebni podminky dle dohody. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), bez zaniěfeni a vytýčeni síti, Pro případ prodleni objednatele s
úhradou faktury bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výŠi 0,5% za každý den prodleni.
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla až úplným zaplacením sjednané ceny. Do ůplného zaplaceni sjednané ceny
zůstává předmět dila ve výlučném vlastnictví zhotovitele.
V případě, že objednatel nesplni svc~i povinnost zaplatit cenu dila řádně a včas, má zhotovitel právo na odstoupeni od smlouvy a
má právo požadovat vráceni předmětu dila, přičemž objednatel je povinen předmět dila zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat.
Objednatel nemá právo prodat předmět dila 3. osobě v případě, kdy řádně neuhradil sjednanou cenu předmětu dila a není tudíž
jeho vlastnikem. Porušeni tohoto závazku muže být posuzováno jako spácháni trestného Činu zpronevěry.
NebezpeČi Škody na předmětu díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem převzetí objednatelem.
V nabidkových cenách neni započtena montáž, kotvIci materiál a spodnl stavba. V přlpadě montáže do nezpevněného povrchu
(travnatě plochy, mlatové cesty apod.) bude cena montáže navýšena 0350,- bez DPH.
Montáž je možná i svépomoci na základě výkresu zhotovitele. V tomto případě dodávka neobsahuje kotvici materiál.
U zastávkových přistřeŠkú a krytů na kontejnery popelnice/kola provádl montáž výhradně naše Firma STREETPARK s.r,o.
V připadě nutnosti vice vjezdů montážní čety nebo mamých výjezdu z důvodu nepřipravenosti stavby, budou účtovány náklady dle
počtu uskutečněných výjezdů dle výše uvedené kalkulace.
Pokud neni možno objednavateli doručiti dodat expedovat /odvésts‘ na vlastni náklady objednané zboží v domluveném terminu
bude mu naúčtován poplatek za skladné ve výši 30 - za 1 ks/den
Záruka (standardně 24 měsicu) začlná běžet Od podpisu Předávacího protokolu a Prohlášeni o shodě. Záruka se vztahuje na
předmět díla, nikoliv na práce a závady zpusobené neodbornou manipulaci. Objednatel podpisem předávaclho protokolu stvrzuje,
že se seznámils údržbovým manuálem, ve kterém jsou doporuČeni na baleni, skladováni a transport. Nevhodné skladováni
předmětu díla není předmětem reklamace.
Standardní odstiny RAL: 9006 (střibmá světlý hliník), 9007 (střibrná tmavši hlinik), 7016 (antracitová šedá), 9005 (černá). Dalši
odstiny dle vzorniku RAL jsou možné za přlplatek na základě dohody.
Výrobky zhotovitele jsou chráněny prumyslovým vzorem
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