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OBJEDNÁVKA DODAVATEL 
   
Objednávka č.: 2281/2021/37 Josef Macík 

43004 Chomutov 4 
 
IČO: 63743299 

  
Vyřizuje: Špačková Štěpánka 
Telefon: 725467948 
E-mail: stepanka.spackova@mmdecin.cz 
  
Děčín: 13.09.2021 
  
  

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává: 
 
sanaci havarijního stavu skalního výchozu nad garážemi před vjezdem do areálu 
Technických služeb Děčín, a.s., na pozemku p.č. 1341, k.ú. Děčín, a to v rozsahu dle cenové 
nabídky ze dne 9.9.2021. 
 
č.VZ P21V00000953 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování 
pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní 
výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.  

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již 
odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a 
shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě 
upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak 
kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla.  Zhotovitel též 
přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění 
díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle 
možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je 
Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od 
Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie 
dokladů zaslat. 

Poznámka:  

Lhůta dodání: 20.09.2021 – 20.10.2021 Určeno pro:  

Místo dodání: Děčín Max. cena vč. DPH: 112 469,50 Kč 

 
 
 
Ing. Ilona Šeneklová Zuzana Poláková 
příkazce operace správce rozpočtu 
 
 
Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti. 

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených 
v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. 
Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý 
i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. 

Objednatel je plátce DPH. 

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky. 
Děkujeme Vám. 
 
  .............................................................................  
 razítko a podpis dodavatele 


