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Bankovni spojeni: Komerãni banka, a. s. Vystavil: Iveta Kozáková
O[slo UOtu: Odbcr: Odborvnêj~ich vztahO

Vyiizuje: Skoódopclovã Radka
Tel:
e-mail:
V Chomutové dne: 03.08.2021

OBJEDNAVKA ë. 2021009761sko

Dodavatel
Název: Anna Kubikova
Sidlo: Vr~ovcO 1132/26, 43001 Chomutov
iO: 05238277 DIO:

P to a m ét

Objednãváme u Vás atrakce (nafukovaci centrum Atom, Wipe Out koule, hraci centrum Skola a obti êipky) na akce Food
festival a Festival sportu, které se uskuteëni ye dnech 4. - 5. 9. 2021 v arealu Kamencového jezera.
Cena celkem vO. DPH: 55.000,- KO

Objednatel: Statutarni mésto Chomutov
LhOta dodani: 4.9.2021
Misto dodáni: sidlo objednatele
Cena bez DPH: neuvedena
Cena vO. DPH: 55 000,00 KO
Podléha srt±kcve dani: ne

Smluvni podminky objednãvky:

1) Dodavka bude realizovana za podminek uveden9ch v teto objednavce. Ménit nebo doplnovat podminky tête objednávky Va.
terminu pinéni je mo±ne jen formou vzestupnê ãlslovan9ch zméno~ch listQ, které budou platné, jestli±e budou tadnê
potvrzene a podepsane opravnen9mi zastupci smluvnich stran. Vicepréce, k nim± nebyl podepsán zmenov9 list, se pova2uji
za neprovedené a dodavatel nemé nérok na jejich zaplaceni.
2) Smluvni vztah se iidi obOansk9m zékonikem.
3) Dodávka je pova~oväna za splnènou a ptedanou okamkikem podpisu predavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami.
Objednatel je oprãvnen, nikoliv v~ak povinen, prevzit dodavku i s drobn9mi vadami a nedodélky. V takovém ptipadé musi b9t
v piedavacim protokolu uvedena lhüta k jejich odstranèni, jinak ëini 5 pracovnich dnCi. Kopie podepsaného piedávaciho
protokolu musi b9t v±dy piilo~ena k faktuie.
4) Cena dodávky je splatná do 30 dnO ode dne doruOeni faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat ve~keré
nále2itosti.
5) Faktury je mo~né zasilat i v elektronické forme na adresu: podatelna@chomutov-mesto.cz
6) Dodavatel se zavazuje, ≥e v piipadê nespinéni ternilnu zaplati objednateli smluvni pokutu ye v9éi 0,1 % z celkové ceny
dodãvky vO. DPH za ka~d9 zapoëat9 den prodleni.
7) ZaruOni doba se sjednava na 24 mésicO.
8) Neodstrani-li dodavatel vady dodavky V dohodnuté dobé, jinak do IS dnO od oznameni vady v piipadé rekiamaci nebo do 5
pracovnich dnC~ v piipade vad vytknut9ch ph piedéni dodãvky, je objednatel oprávnOn odstranit vady na nékiady dodavatele.
9) V piipadé prodleni dodavatele s odstranénim vady dodãvky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ye v9~i
0,05 % z celkové ceny dodavky vO. DPH za ka±dou vadu a ka~d9 zapoOat9 den prodleni. Do doby odstraneni vad dodávky
neni objednatel povinen platit Oást ceny dodávky odhadem phméienO odpovidajici jeho právu na slevu.



10) Ve~keré smluvni pokuty a nãroky na sievu je objednatel oprávnen odeOist z fakturované Oãstky.
11) Vedle smluvnich pokut ma objednatel pravo na nahradu ~kody v pine v9~i.
12) Pripadne prodleni dodavatele $ terminem dodávky je podstatn9m poru~enim povinnosti a zakiádá právo objednateie na
odstoupeni od smiouvy, a to kdykoliv a± do spinéni závazku dodavatele.
13) Dodavatel neni oprávnèn postoupit jakákohv práva, povinnosti öi pohiedávky z této objednavky treti osobé bez v9slovného
pisemného souhiasu objednatele.
14) Smluvni strany prohIa~uji, ±e skuteOriosti uvedené v této objednavee nepova±uji za obchodni tajemstvl a udéluji svoleni k
jejich zpfistupnéni ye sniyslu zãkona 6. 106/1999 Sb., a ke zvetejnéni bez stanoveni jak9chkoiiv dalaich podminek.
15) V p(ipadè, ±e objednavka spiñuje podminky die zék. 6. 340/2015 Sb., o zvláMnich podminkach ~öinnosti nékter9ch smiuv,
uvefejñovéni tèchto smiuv a 0 registru smiuv (zákon o registru smiuv) zveiejni tuto objednávku objednatei.
16) Dodavatei se timto zavazuje dodr±ovat Naiizeni Evropského parlarnentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrané fyzick9ch osob
V souvisiosti se zpracovánim osobnich Odajü a o voiném pohybu tèchto Qdajü a o zru~eni smérnice 95/46/ES (obecne naiizeni
o ochrané osobnich üdajCfl, dale jen “naiizeni”.
17) Dodavatel je povinen zachovévat rniãenlivost 0 v~ech dOvèrntch informacich, se kter9mi V souvisiosti $ pinénim této
objednávky/smlouvy piijde do styku. Nákiady spojené $ ochranou dOvérn9ch informaci nese dodavatei.
18) Dodavatei je odpovédn9 za ékodu zpUsobenou objednateli, která vznikla na základé, v dQsiedku nebo V souvisiosti $
poru~enim jakékohv shora uvedené povinnosti, nebo poruéenim zakonn9ch ustanoveni 61 na~izeni. Ze Ckody se nevyiuOuje
uél9 zisk a ékoda jmenovité zahrnuje i veékere náklady vynalo±ené na pripadne soudni vyméhéni Ohrady ékody a sankce
uio±ené objednateli z dUvodu poruéeni povinnosti dodavateiem. Dodavatei se pi’i p~ipadném poruãeni shora uveden9ch
podminek zavazuje $ objednatelem pine spolupracovat ye snaze minimahzovat ~kodIiW nasledek takov9m poruéenlm
zpOsoben9 nebo hrozici.

JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRAtTE OBRATEM ZPET.

2adame 0 plsemnou akceptaci objednávky nejpozdOji do S pracovnich dnO.
Pisemné akceptace z Vaéi strany a jeji doruëeni objednateli ye stanovene ihCtte maji UOinky uzavieni smiouvy.
Objednatel vyiuOuje uzavfeni smiouvy, je-li objednavka akceptovana S v9hradou, doplnènim 6i zmènou, byt’ nepodstatného
charakteru. Taková akceptace se pova±uje toliko za v9zvu k daiaimu jednani 0 uzavienl smiouvy.
Nedojde-k k akceptaci dodavatelem a doruãeni objednatek ye stanovené ih~té, pozb9va objednavka piatnosti.

NA FAKTU~E UVADEJTE OISLO NA~i OBJEDNAVKY.
Oisio nakupni objednãvky musi b9t uvedeno na v~ech fakturach a ye veékeré korespondenci.

Platba za dodávku bude pi9psána na v&ejn9 üëet dodavateie uveden9 V Registru piAtcO DPH (povinnost objednatele zapiatit
OPH se pova±uje za splnénou pñpsánim DPH na takto zverejnen9 UOet). Objednatei si vyhrazuje prévo upiatnit institut
zvlãétniho zpOsobu zajiéténi dane z pñdané hodnoty podie § 109a zãkona 6.235/2004 Sb. zãkona o dani z p~idané hodnoty
(ZDPH) V pripade po±adavku ührady na bankovni üOet, kter9 neni zveiejnén podie § 96 odst.2 ZDPH a vôói nespoiehliv9m
piatcOm podie § 106a ZDPH. Smiuvni strany se dohodiy pro pripad, ±e by se dodavatel stai nespoiehliv9m piätcem (~ 106a
zAkona 6. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ye znOni pozdèjCich predpisu), ±e odbèratel zapiati základ dane z faktury
na veiejn9 OOet dodavatele a DPH zapiati primo na OOet správce dane pro Usteck9 kraj pod variabilnim symbolem, kter9m
bude iO dodavatele, konstantni symboi 6. 1146, specifick9 symbol 00261891 (~ 109a zakona o DPH). Dodavatel ujiCtuje
objednateie-p?ijemce, ±e se jedna 0 Oisio bankovniho UOtu spravce dane, na kter9 dodavatel plati DPH.

Objednatel osvédöuje, ~e byly splnény podminky zak. 6.12812000 Sb., a obcich, pro platnost právniha jednáni obce.

FinanOni kontrola objednateie:

Provedená el. finanOni kontroia Dne Jmeno Funkce
Prikazce operace 0308.2021 Kroutiiova Zuzana vedouci OW
Sprãvce rozpoOtu 03.08.2021 Kozáková iveta ing. referent - verejne zakázky

o objednavce za objednateie rozhodi V souiadu s metodick9m pokynem pro zadáváni vetejn9ch zakazek malého rozsahu 6.
011/03-17 schváien9m usnesenim Rady statutérniho mésta Chomutova 6. 174117 ze dne 20.3.2017 v platném znéni:

Ing.Zuzana~.tt~’tZ~L

V Chamutové dne:
(jméno, funkce)




