
STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
1W’ Zborovská 4602, 430 28 Chamutov

At
~I www chomutov mesto

t~~4W là 00261891, DIO

Bankovni spojeni: KomerOni banka, a. a. Vystavil: Iveta Kozãkovã
Oislo üötu: Odbor: Odbor vnO$ich vztahQ

VyMzuje: ~kubová Silvie
Tel:
e-mail:
V Chomutové dne: 16.08.2021

OBJEDNAVKA ë. 2O21O1OO8I~KU

Dodavate I
Název: Zuzana Fialová
Sidlo: Boikova 1045, 75654 Zubii
iO: 69454400 DIO: CZ7954271908

P?edmet

Objednavám die dohody vystoupeni skupiny Mnaga a 2cEorp dne 19. zãii 2021 ad 19.00-20.00 hodin V Letnim kiné V

Chomutove V rarnci charitativni akee “Chomutovpomaha”. Cena za vystoupeni öini 100.000,- KO + 15% DPH, tj. 115.000,-
KO. Kontaktnl osobou pro vystoupeni je Sc. Lucie Hhvkovã, tel. ãislo Die
na~i dohody je p?ilohou této objednavky ujednani k zajisténi akce. Potvrzenou objednavku vëetnè piilohy zaèiete, prosim,
obratem k zalo~eni, dékuji. Fakturu za vystoupeni za~lete S uvedenIm 6. objednávky V t9dnu pied vystoupenim, uhrazena
budevpondeii2O. 9.2021.

Objednatei: Statutárni mésto Chomutov
LhUta dodani: 19.9.2021
MIsto dodáni: sidio objednateie
Cena bez DPH: neuvedena
Cena vO. DPH: 115000,00 1<6
Podieha sra±kove dani: ne

SmluvnI podminky objednávky:

1) Dodávka bude realizovana za podminek uveden9ch v této objednavce. Ménit nebo dopinovat podminky této objednávky vO.
terminu plnOni je mo±né jen formou vzestupnO ãisiovan9ch zménoWch listCi, ktere budou platné, jestli≥e budou iádné
potvrzene a podepsané opravnén9mi zastupci smiuvnich stran. Viceprace, k nim± nebyi podepsán zménov9 hst, se pova~uji
za neprovedene a dodavatei nemã narok na jejich zaplaceni.
2) Smiuvni vztah se lidi obOansk9m zékonikem.
3) Dodávka je pova2ovana za splnènou a piedanou okam±ikem podpisu piedévaciho protokolu obéma smiuvnimi stranami.
Objednatei je oprávnén, nikohv v~ak povinen, pievzit dodávku i a drobn9mi vadami a nedodeiky. V takovém piipadé musi b9t
V piedávacim protokolu uvedena IhOta k jejich odstranéni, jinak Oini 5 pracovnich dnCi. Kopie podepsaného piedévaciho
protokoiu musi b9t ñdy piHo~ena k faktuie.
4) Cena dodãvky je splatné do 30 dnO ode dne doruäeni faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat ve~keré
nále~itosti.
5) Faktury je mo±né zasiiat i v elektronické formé na adresu
6) Dodavatei se zavazuje, ~e V piipade nespineni terminu zaplati objednatek smiuvni pokutu ye v9~i 0,1 % z celkove ceny
dodavky vO. DPH za ka~d9 zapoöat9 den prodleni.
7) Zaruëni doba se sjednává na 24 mèsicü.
8) Neodstrani-li dodavatei vady dodávky V dohodnuté dobé, jinak do 15 dnü ad oznámeni vady v piipadé rekiamaci nebo do 5
pracovnich dnO V piipadé vad vytknut9ch pu piedéni dodãvky, je objednatei oprávnén odstranit vady na náklady dodavatele.



9) V piipad~ prodleni dodavatele s odstranènirn vady dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ye v9~i
005 % z ceikové ceny dodãvky vO. DPH za ka2dou vadu a ka±d9 zapoOat9 den prodieni. Do doby odstranOnl vad dodavky
neni objednatel povinen platit Oãst cony dodavky odhadem p?imerene odpovidajlcl jeho právu na slevu.
10) Ve~kere smluvni pokuty a naroky na sievu je objednatel oprãvnèn odeOist z fakturované Oástky.
11) Vedle smluvnich pokut ma objednatel prãvo na náhradu akody V pine v9ai.
12) Piipadné prodieni dodavatele s terniinem dodávky je podstatn9m poru~enim povinnosti a zakiada prãvo objednatele na
odstoupeni od smiouvy, a to kdykoliv a~ do spinéni zavazku dodavatele.
13) Dodavatel neni oprãvnén postoupitjakákohv préva, povinnosti öi pohiedãvky z teto objednávky treti osobé bez v9slovného
pisemného souhiasu objednatele.
14) Smiuvni strany prohiaauji, ±e skuteënosti uvedené v této objednávce nepova±uji za obchodni tajemstvl a udeluji svoleni k
jejich zpiistupnënl ye smyslu zékona 6. 106/1999 Sb., a ke zverejneni bez stanoveni jak9chkoliv daI~ich podminek.
15) V p?ipadè, ~e objednãvka splñuje podminky die zék. 6. 340/2015 Sb., 0 zviá~tnich podminkách UOinnosti nekter9ch smluv,
uveiejñováni techto smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smluv) zve?ejni tuto objednávku objednatei.
16) Dodavatei so timto zavazuje dodr~ovat Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 0 ochrane fyzick9ch osob
v souvisiosti se zpracovãnim osobnich üdajO a o voinOm pohybu téchto UdajCi a o zruCeni smérnice 95/46/ES (obecné naiizeni
o ochrané osobnich UdajO), dãlejen “narizeni”.
17) Dodavatei je povinen zachovávat miOenhvost o v~ech dOvérn9ch informacich, se kter9rni V souvislosti s pinénim této
objednavky/smiouvy phjde do styku. Néklady spojené s ochranou dOvérn9ch informaci nose dodavatel.
18) Dodavatei je odpovedn9 za ékodu zpOsobenou objednateh, které vznikla na zékiadé, v dOsiedku nebo v souvislosti s
poru~enim jakékohv shora uvedené povinnosti, nebo poru~enim zékonn~ch ustanoveni 61 naiizeni. Ze ékody se ne~iu6uje
uaI9 zisk a akoda jmenovité zahrnuje ve~keré nékiady vynaio~ené na pflpadné soudni vymáháni ührady ~kody a sankce
ulo±enO objednatek z dOvodu poruéeni povinnosti dodavatelem. Dodavatei so pN pilpadném poruaeni shora uveden9ch
podminek zavazuje S objednatelem pine spoiupracovat ye snaze minimahzovat Ckodliv9 nésiedek takov9m poru~enim
zpOsoben9 nebo hrozici.

JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRAtTE OBRATEM ZPET.

2adame o pisemnou akceptaci objednãvky nejpozdéji do 5 pracovnich dm1
Pisemné akceptace z VaéI strany a jeji doruOeni objednateh ye stanovene ihOté maji üOinky uzavieni smiouvy.
Objednatei vyiuOuje uzavieni smiouvy, jo-li objednávka akceptována $ v9hradou, doplnenim 61 zmenou, byt’ nepodstatného
charakteru. Takové akceptace se pova±uje toliko za v9zvu k dai~imu jednani o uzavreni smiouvy.
Nedojde-h k akceptaci dodavateiem a doruëeni objednateli ye stanovené ihOté, pozb9vá objednávka platnosti.

NA FAKTUf{E UVADEJTE OISLO NA~i OBJEDNAVKY.
Oisio nákupni objednávky musi b~t uvedeno na vCech fakturách a ye ve~keré korespondenci.

Piatba za dodavku bude pfipsána na verejn9 üâet dodavatele uveden9 V Registru plétcO DPH (povinnost objednateie zapiatit
DPH so pova±uje za spinénou ptipsánim DPH na takto zverejnen9 üëet). Objednatei si ~hrazuje prévo upiatnit institut
zviaatniho zpOsobu zajiCténi dane z piidané hodnoty podie § 109a zékona 6. 235/2004 Sb. zakona 0 dani z pi’idané hodnoty
(ZDPH) v pflpadé po±adavku Uhrady na bankovni UOet, kter9 nenI zverejnen podie § 96 odst.2 ZDPH a vüãi nespolehliv9m
plétcOm podle § 106a ZDPH. Smiuvni strany so dohodiy pro piipad, ±e by so dodavatei stat nespolehliv9m piatcem (~ lOSa
zakona 6. 235/2004 Sb.1 o dani z pfidané hodnoty, ye znéni pozdéj~ich predpisO), ±e odbératel zapiati zákiad dane z faktury
na velejn9 uOet dodavatele a DPH zaplati primo na OOet správce dane pro Usteck9 kraj pod variabiinim symboiem, kter9m
bude lO dodavateie, konstantnl symbol 6. 1148! speciflck9 symboi 00261891 (~ 109a zékona 0 DPH). Dodavatei ujiCtuje
objednateie-piijemce, 2e se jednã 0 61510 bankovniho UOtu správce dane, na kter9 dodavatei piati DPH.

Objednatel osvédëuje, ±e byly splnény podminky zak. 6. 12812000 Sb., a oboich, pro platnost pravniho jednáni obce.

FinanOni kontroia objednatele:

Provedená ei. finanOni kontroia Dne Jméno Funkce
Prikazce operace 16.08.2021 Kroutiiová Zuzana vedouci OVV
Sprãvce rozpoOtu 16.08.2021 Kozáková Iveta ing. referent - vetejné zakázky



o objednávce za objednatele rozhodl v souladu s metodick9m pokynem pro zadävãni veiejn9ch zakázek malého rozsahu a.
011/03-17 schválen9m usnesenim Rady statutarniho rnésta Chomutova 6. 174/17 ze dne 20.3.2017 v platnen, znèni:

Ing. Zuzana ~:tr
V Chomutove dne: Kroutilová

Uméno, funkce)




