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Bankovni spojeni: KomerOni banka, a. s. Vystavil: Iveta Kozáková
tislo üOtu: Odbor: Odbor vnèJ~Ich vztahO

Vyiizuje: ~kubová Silvie
Tel:
e-mail:
V Chomutove dne: 17.08.2021

OBJEDNAVKA a. 2O21OO86O!~KU

Dodavate I
Nazev: Lounová Olga
Sidlo: Za Zelenou li~kou 2/546, 14000 Praha
O: DlO:

Piedmét

Objednavam die dohody vystoupeni Olgy Lounové dne 28. 11. 2021 Rozsviceni vánoOni v9zdoby mOsta v rãmci akce
Chomutovske Vãnoce 2021 od 17.00 hodin na namesti I. máje V Chomutove spoleOné S peveck9m sborem COM000 die
nabidky a cenové kalkulace (za vystoupeni: 60.000 KO + doprava 200 km za 8 KO/km = 1600 KO, ceikem 61 .600 KO + 15%
DPH 9.240 KO,) vOetne DPH 70.840 KO.Piilohou této objednãvky jsou podminky vystoupeni.

Objednatei: Statutérni mèsto Chomutov
LhOta dodani: 28.11.2021
Misto dodani: 51db objednatele
Cena bez DM1: neuvedena
Cena vO. DPH: 70 840,00 KO
Podléhá srã~kove dani: no

Smluvni podminky objednãvky:

1) Dodávka bude reahzována za podminek uveden9ch V této objednávce. Menit nebo doplñovat podminky této objednávky vO.
terminu pineni je mo±né jen formou vzestupné Oislovan9ch zmenoWch hstO, které budou platne, jestIi~e budou ?ãdné
potvrzené a podepsané oprávnèn9mi zastupci smluvnich stran. Viceprace, k nim± nebyl podepsén zménov9 list, so pova2uji
za neprovedene a dodavatel nemé narok na jejich zaplaceni.
2) Smiuvnl vztah so ridi obëansk9m zakonikem.
3) Dodávka Jo pova2ovãna za splnènou a piedanou okam±ikem podpisu pfedávaciho protokolu obéma smiuvnimi stranami.
Objednatel je oprãvnOn, nikohv v~ak povinen, prevzlt dodávku i s drobn9mi vadami a nedodélky. V takovém pripade musi b9t
v piedávacim protokolu uvedena lhüta k jejich odstranOni, jinak öini 5 pracovnlch dnO. Kopie podepsaneho p?edãvaciho
protokolu musi b9t v~dy piiio~ena k faktuie.
4) Cena dodávky je splatné do 30 dnO ode dne doruöeni faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat ve~keré
nále±itosti.
5) Faktury je mo~ne zasilat i v elektronické formé na adres
6) Dodavatel se zavazuje, ±e v pripadé nespinéni terminu zaplati objednateli smluvni pokutu ye v9éi 0,1 % z ceikové cony
dodãvky vó. DPH za ka~d9 zapoOat9 den prodleni.
7) ZáruOni doba se sjednava na 24 mésicO.
8) Neodstrani-h dodavatei vady dodávky v dohodnuté dobé, jinak do 15 dnü od oznámeni vady V pripade rekiamaci nebo doS
pracovnich dnü v p~ipadé vad wtknut9ch pM piedéni dodãvky, Je objednatel oprávnén odstranit vady na nékiady dodavatele.
9) V piipadé prodieni dodavateie 5 odstranénim vady dodávky Jo dodavatel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ye v9éi
0,05 % z celkové ceny dodãvky vã. DPH za ka~dou vadu a ka~d9 zapoOaW den prodleni. Do doby odstranéni vad dodávky
neni objednatel povinen piatit Oást cony dodávky odhadem piiméiené odpovldajici jeho pravu na sievu.



10) Veèkeré srnluvni pokuty a nãroky na sievu je objednatel oprãvnen odeOist z fakturované áástky.
11) Vedle smiuvnich pokut ma objednatel právo na nãhradu ~kody V pine v9~i.
12) Pripadne prodleni dodavatele s terminem dodávky je podstatn9m poruCenim povinnosti a zakiAdá právo objednatele na
odstoupeni od srnlouvy, a to kdykokv a~ do spinéni závazku dodavatele.
13) Dodavatel neni oprãvnén postoupitjakákoliv prays, povinnosti öi pohledávky z teto objednávky ifeti osobé bez v9slovného
pisemného souhiasu objednatele.
14) Smiuvni strany prohIa~uji, ±e skuteOnosti uvedené v této objednávce nepova±uji za obehodni tajemstvi a udéluji svoleni k
jejich zptistupnéni ye smyslu zakona 6. 106/1999 Sb., a ke zve?ejnéni bez stanoveni jak9chkoliv daI~ich podminek.
15) V plipadé, ~e objednávka splnuje podminky die zak. ô. 340/2015 Sb.1 0 zviaétnich podminkach UOinnosti nékter~’ch smiuv,
uve~ejñovãni téchto smiuv a o registru smiuv (zákon o registru smiuv) zverejni tuto objednávku objednatel.
16) Dodavatel se tlmto zavazuje dodr~ovat Nafizeni Evropského pariamentu a Rady (EU) 2016/679, 0 ochrané fyzick9ch osob
v souvisiosti se zpracovánim osobnich OdajO a o voiném pohybu tèchto üdajO a o zruéeni smérnice 95/46/ES (obecné naiizeni
o ochrané osobnich UdajO), dais jen “naNzeni”.
17) Dodavatei je povineri zachovavat miöenIivost o véech dOvérn9ch informacich, se kter9mi V souvisiosti s pinenim této
objednávky/smiouvy phjde do styku. Nékiady spojené S ochranou düvérn9ch informaci nese dodavatel.
18) Dodavatei je odpovèdn9 za ~kodu zpOsobenou objednatek, kterã vznikia na zékiadé, V dOsiedku nebo V souvisiosti s
poruéenim jakékohv shora uvedené povinriosti, nebo poruéenim zakonn9ch ustanoveni ëi narizeni. Ze ékody se nevyiuOuje
uCi9 zisk a ~koda jmenovité zahrnuje i veékeré nékiady vynaio≥ené na pflpadné soudni vymahani Ohrady ékody a sankce
uio±ené objednatek z dOvodu poruéeni povinnosti dodavatelem. Dodavatel se ph p~ipadném poruéeni shora uveden9ch
podminek zavazuje s objednateiem pine spolupracovat ye snaze minimahzovat ékodiiv9 nésiedek takoWm poru~enim
zpOsoben9 nebo hrozici.

JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRAtTE OBRATEM ZPET.

2adame 0 pisemnou akceptaci objednavky nejpozdéji do 5 prácovnich dnO.
Pisemné akceptacs z Vaéi strany a jeji doruOeni objednateh ye stanovené ihOté rnaji üOinky uzavreni smiouvy.
Objednatel vyluOuje uzavreni smiouvy, je-h objednavka akceptovana S v9hradou, dopinénim Oi zménou, byt’ nepodstatného
charakteru. Takova akceptace se pova±uje tohko za v9zvu k daiéimu jednéni o uzavreni smIou~y.
Nedojde-h k akceptaci dodavateiem a doruOeni objednatek ye stanovené ihOté, pozb9vá objednavka piatnosti.

NA FAKTU~E UVADEJTE OISLO NA~I OBJEDNAVKY.
Oisio nákupni objednávky musT b9t uvedeno na vCech fakturach a ye veékeré korespondenci.

Piatba za dodãvku bude pi’ipsãna na vefejn~ üOet dodavatele uveden9 V Registru piãtcO DPH (povinnost objednatele zapiatit
DPH se pova~uje za spinénou pripsanim DPH na takto zve~ejnén9 üOet). Objednatel Si vyhrazuje pravo upiatnit institut
zviáétniho zpOsobu zajiéténl dane z piidané hodnoty podie § 109a zékona 6. 235/2004 Sb. zakona 0 dani z phdané hodnoty
(ZDPH) v pilpadé po±adavku ührady na bankovni UOet, kter~’ neni zverejnen podie § 96 odst.2 ZDPH a vOOi nespoiehh4m
piatcOm podie § 106a ZDPH. Smiuvni strany se dohodiy pro pripad, ~e by se dodavatei stal nespoiehhv9m piátcem (~ 106a
zakona 6. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ye znéni pozdéjCich predpisci), ~e odbératel zapiati zakiad dane z faktury
na ve?ejn9 üOet dodavatele a DPH zapiati primo na üOet správce dane pro Usteck9 kraj pod variabilnim symboiem, kter9m
bude IC dodavateie, konstantni symboi 6. 1148, specifick9 symbol 00261891 (~ 109a zékona 0 DPH). Dodavatei ujiCt’uje
objednatele-phjemce, ~e se jedna 0 Oisio bankovniho üãtu správce dane, na kter9 dodavatel piati DPH.

Objednatel osvédöuje, ±e byly spinény podmmnky zak. ë. 12812000 Sb., o obcich, pro platnost prãvniho jednánl oboe.

FinanOni kontrola objednateie:

Provedená el. finanãni kontrola Dne Jméno Funkce
Prikazce operace 17.08.2021 Kroutilova Zuzana vedouci OW
Správce rozpoötu 17.08.2021 Kozakova Iveta Ing. referent - vetejné zakázky

o objednãvce za objednatele rozhodi v souladu s metodick9m pokynem pro zadãváni verejn9ch zakázek maleho rozsahu 6.
011/03-17 schvaien9m usnesenim Rady statutarnlho mesta Chomutova 6. 174/17 ze dne 20.3.2017 v platném znénI:

Ing. Zuzana~

V Chomutové dne:
(jméno, funkce)




