
IF% STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
W~’ Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
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Bankovni spojeni: KomerOni banka, a. s. Vystavil: Iveta Kozáková
Oislo üãtu: Odbor: Odbor vne$ich vztahU

Vyflzuje: ~kubovã Silvie
Tel:
e-mail:
V Chomutové dne: 1708.2021

OBJEDNAVKA a. 2O21O1O37!~ku

Dodavatel
Nãzev: Chomutovska knihovna, p~ispèvkova organizace
51db: Palackeho 4995)85, 43001 Chomutov
lO: 00360589 ulO:

Piedmet

Objednavam programové a technicke zaji~tèni programu v rámci akce CHOMUTOV 2IJE v mesicich Oervenec - srpen 2021
V celkové Oástce 100.000 Kã (vOetné platne sazby DPH)..

Objednatel: Statutérni mèsto Chomutov
LhUta dodéni: 30.8.2021
Misto dodáni: sidlo objednatele
Cena bez DPH: neuvedena
Cena Va. DPH: 100 000,00 Kã
Podlehá srá~kové dani: ne

Smluvni podminky objednavky:

1) Dodávka bude realizovana za podminek uveden9ch V této objednavce. Menit nebo doplñovat podminky této objednávky vô.
terminu plneni je mofré jen formou vzestupné ãislovan9ch zmOnov9ch listO, které budou platné, jestli≥e budou iãdné
potvrzené a podepsane oprávnén9mi zástupci smluvnich stran. Viceprace, k nim~ nebyl podepsan zmenov9 list, se povahiji
za neprovedene a dodavatel nemá nárok na jejich zaplaceni.
2) Smluvn[ vztah se tidi obOansk9m zékonikem.
3) Dodávka je pova±ována za splnénou a piedanou okam±ikem podpisu piedávaciho protokolu obOma smluvnimi stranami.
Objednatel je oprãvnén, nikoliv v~ak povinen, pievzit dodávku i S drobn9mi vadanii a nedodelky. V takovém pilpadé musi b9t
V piedévacim protokolu uvedena IhOta k jejich odstraneni, jinak àini 5 pracovnich dna. Kopie podepsaného piedévaciho
protokolu musi b9t v~dy piib&ena k faktuie.
4) Cena dodãvky je splatna do 30 dnO ode dne doruOeni faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat veékeré
nãle±itosti.
5) Faktury je mo±nO zasilat i v elektronické formé na adresu:
6) Dodavatel so zavazuje, ±e v piipadé nespinéni terminu zaplati objednateli smluvni pokutu ye v9~i 0,1 % z celkové ceny
dodãvky Va. DPH za ka~d9 zapoOat~ den prodleni.
7) ZaruOni doba se sjednává na 24 mésicO.
8) Neodstrani-Ii dodavatel vady dodávky v dohodnuté dobé, jinak do 15 dnO ad oznámeni vady v piipadé rekiamaci nebo doS
pracovnich dnO v piipadè vad wtknut9ch pu piedáni dodãvky, je objednatel oprávnén odstranit vady na naklady dodavatele.
9) V piipadé prodleni dodavatebe $ odstranénim vady dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ye v9~i
0,05 % z celkové ceny dodãvky vO. DPH za ka±dou vadu a ka≥d9 zapoOat9 den prodbeni. Do daby odstranéni vad dodãvky
neni objednatel povinen platit Oést ceny dodávky odhadem pi’iméienè odpovidajici jeho prévu na slevu.
10) Veékere smluvni pokuty a nároky na slevu je objednatel oprãvnOn odeaist z fakturované Oastky.



11) Vedle smiuvnich pokut ma objednatel právo na náhradu ~kody v pine v9~i.
12) PrIpadne prodleni dodavatele s termineni dodávky Jo podstatn9m poru~enim povinnosti a zakládá právo objednatele na
odstoupeni ad smiouvy, a to kdykoliv a± do spinéni zãvazku dodavatele.
13) Dodavatel neni oprávnén postoupit jakãkohv prãva, povinnosti 61 pohledávky z teto objednavky tieti osobé bez v9slovneho
piseninEho souhiasu objednatele.
14) Smluvni strany prohIa~uji, ±e skuteënosti uvedené V této objednévee nepova±uji za obchodni tajemstvi a udélujl svolenl k
jejich zpiistupnêni ye smyslu zákona 6. 106/1999 Sb., a ke zvelejnènI bez stanoveni jak~chkoIiv daI~1ch podminek.
15) V piipadé, ±e objednávka spinuje podminky die zak. a. 340/2015 Sb., 0 zviá6tnich podminkách üOinnosti nékter9ch smiuv,
uveiejñovãni tèchto smiuv a a registru smiuv (zékon 0 registru smiuv) zveiejnl tuto objednévku objednatel.
16) Dodavatel se timto zavazuje dodr±ovat Nai’izeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a ochranê ~‘zick9ch osob
v souvislosti so zpracovánim osobnich üdajO a o voiném pohybu techto OdajO a a zru~enI smernice 95/46/ES (obecne na?IzenI
o ochrané osobnich üdajO), délejen “nafizeni”.
17) Dodavatel je povinen zachovévat m!Oenlivost 0 v~ech dOvérn9ch informacich, so kter9mi V souvisiosti S pinenim této
objednávky/smiouvy piijde do styku. Nákiady spojene s ochranou dOvèrn9ch informaci nose dodavateL
18) Dodavatel je odpovedn9 za Ckodu zpOsobenou objednateli, kterã vznikla na zékladé, v dOsiedku nebo v souvisiosti S
poruCenim jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo poru~enim zákonn9ch ustanoveni 61 naiizeni. Ze ~kody so nevyiuOuje
uai9 zisk a ~koda jmenovitè zahrnuje I ve~keré naklady wnalo±ené na pflpadné soudni vyméhéni Uhrady ~kody a sankce
ulo±ene objednatek z dOvodu poru~eni povinnosti dodavatelem. Dodavatel so pfl pilpadném poru~eni shora uveden9ch
podminek zavazuje s objednatelem pine spoiupracovat ye snaze minirnahzovat ~kodhv9 nésiedek takov9m poruaenim
zpüsoben9 nebo hrozici.

JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRAtTE OBRATEM ZPET.

2adáme 0 pisemnou akceptaci objednávky neJpozdeji do 5 pracovnlch dnO.
Pisemna akceptace z Va~i strany a jeji doruOenI objednater ye stanovenO IhUté maji UOinky uzavieni smiouvy.
Objednatel vyluOuje uzavieni smlouvy, jo-h objednãvka akceptovana s v~hradou, dopinénim ai zmenou, byt nepodstatného
charakteru. Takové akceptace se pova±uje tohko za v9zvu k daiCimu jednéni a uzavieni smiotrvy.
Nedojde-U k akceptaci dodavatelem a doruOeni objednateli ye stanovené IhOté, pozb9vá objednávka piatnosti.

NA FAKTU~E UVADEJTE OiSLO NA~I OBJEDNAVKY.
Oislo nákupni objednavky must b9t uvedeno na v~ech fakturách a ye ve~keré korespondenci.

Piatba za dodávku bude phpsána na veiejn9 uOet dodavatele uveden9 V Registru plátcO DPI-I (povinnost objednatele zaplatit
DPH so pova±uje za spinénou piipsánim DPH na takto zveiejnèn~ uOet). Qbjednatei si vyhrazuje prévo upiatnit institut
zvlã~tniho zpOsobu zaji~téni dane z piidané hodnoty podie § 109a zékona 6. 235/2004 Sb. zakona 0 dani z piidané hodnoty
(ZDPH) V piipadO po±adavku Uhrady na bankovni UOet, kter~’ neni zveiejnén podle § 96 odst.2 ZDPH a vüOi nespoiehhv9m
plétcOm podie § 106a ZDPH. Smiuvni strany so dohodiy pro pilpad, ±~ by so dodavatel stal nespoiehhv9m plátcem (~ 106a
zákona 6. 235/2004 Sb., a dani z plidané hodnoty, ye znéni pozde$ich piedpisü), ±0 odberatei zaplati zékiad dane z faktury
na veiejn9 O6etdodavateie a DPH zapiati puma na Oãetsprãvce dane pro Usteck9 kraj pod variabilnim symbolem, kter9m
bude lO dodavatele, konstantni symbol 6. 1148, specifick9 symbol 00261891 (~ 1 09a zákona a DPH). Dodavatel uji~t’uje
objednatele-pfljemce, ±0 50 jedná 0 Oislo bankovniho üótu sprévce dane, na kter9 dodavatel piati DPH.

Objednatel osvédèuje, ~e byiy spinény podminky zak. 6. 12812000 Sb., o obcich, pro platnost právnlho jednani oboe.

FinanOni kontrola objednatele:

Provedená el. finanOni kontrola Dne Jméno Funkce
Piikazce operace 17.08.2021 Kroutilové Zuzana vedouci OW
Sprãvce rozpoOtu 17.08.2021 Kozakovã iveta ing. referent - veiejné zakazky

o objednãvce za objednatele rozhodl V souladu s metodick9m pokynem pro zadáváni veiejn9ch zakazek malého rozsahu 6.
011/03-17 schválen9m usnesenim Rady statutérniho mOsta Chomutova 6. 174/17 ze dne 20.3.2017 v piatném znénl:

Ing.zuzana~~~~’’0

V Chomutové dne:

(jméno, funkce)




