
fr~ STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
W’ Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

~etn Ic 00261891, DIC CZ00261 891~

Bankovni spojeni: KomerOni banks, a. s. Vystavil: Iveta Kozãková
O[slo UOtu: Odbor: Odbor vnè$ich vztahO

Vyrizuje: ~kubová Silvie
Tel:
e-mail:
V Chomutové dne: 22.09.2021

OBJEDNAVKA e. 2O21O1251I~KU

Dodavatcl

Nazev: Agentura Stejn9 s.r.o.
51db: Smetanovy sady 1550! 4311 1 Jirkov
iO: 04769074 DIcD:

Predmet

Objednãvãm die nabidky zaji~tèni akce 2iv9 betlém die 24.12.2021 ad 11.00 do 15.00 hodin na namesti 1. mãje v Chomutové

Objednatel: Statutárni mésto Chomutov
LhOta dodéni: 24.12.2021
Misto dodáni: sidbo objednatele
Cena bez DPH: neuvedena
Cena vO. DPH: 138 000,00 KO
Podléhã srã~kové dani: ne

Smluvni podminky objednávky:

1) Dodavka bude reahzovana za podminek uveden9ch vteto objednávce. Ménit nebo doplnovat podminky této objednávky vO.
terminu pinéni je mofré jen formou vzestupnO Olsbovan9ch zménov9ch hstO, které budou platné, jesth±e budou ~adnO
potvrzené a podepsané opravnen9mi zástupci smluvnbch stran. Viceprace, k nim~ nebyl podepsán zmOnov9 list, se pova~uji
za neprovedené a dodavatel nemá nárok na jejich zaplaceni.
2) Smluvni vztah se iidi obäansk9m zékonikem.
3) Dodávka je pova~ovãna za splnenou a piedanou okam~ikem podpisu piedavaciho protokolu obema smluvnimi stranami.
Objednatei je oprãvnèn, nikoliv vèak povinen, p~evzit dodávku i s drobn9mi vadami a nedodélky. V takovém pripade musi b9t
v predavacim protokolu uvedena IhOta k jejich odstranéni, jinak óini 5 pracovnich dnO. Kopie podepsaného predavaciho
protokoiu musi b9t v±dy pribo±ena k fakture.
4) Cena dodávky je splatná do 30 dnO ode dne doruOeni faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat ve~keré
nãie±itosti.
5) Faktury je mo~né zasilat i v elektronické formé na adresu:
6) Dodavatel se zavazuje, ~e v pripadé nesplnéni ternilnu zaplati objednateh smluvni pokutu ye v9éi 0,1 % z ceikové ceny
dodévky vO. DPH za ka~d9 zapoëat9 den prodleni.
7) ZaruOni doba se sjednává na 24 mésicO.
8) Neodstrani-li dodavatel vady dodavky v dohodnuté dobO, jinak do 15 dnO ad oznãmeni vady v pripade rekiamaci nebo doS
pracovnich dna v pripade vad vytknut9ch pri p?edani dodávky, je objednatel oprávnén odstranit vady na náklady dodavateie.
9) V pripadé prodieni dodavatele s odstranenim vady dodãvky je dodavatei povinen zapiatit objednateli smiuvni pokutu ye v9éi
0,05 % z ceikové ceny dodavky vO. DPH za ka~dou vadu a ka~d9 zapoOatt den prodleni. Do doby odstraneni vad dodãvky
neni objednatel povinen platit öést ceny dodavky odhadem pñrn&ené odpovidajici jeho prévu na slevu.
10) Veékeré smluvni pokuty a naroky na slevu je objednatel oprävnén odeOlst z fakturavanA Oástky.
11) Vedle smluvnich pokut ma objednatel prãvo na náhradu ékody V pine v9éi.



12) Pripadne prodleni dodavatele s terminem dodávky je podstatn9rn poru~enim povinriosti a zakiádá právo objednatele na
odstoupeni od smiouvy, a to kdykoliv a± do spineni závazku dodavatele.
13) Dodavatel non! oprávnén postoupit jakákohv práva, povinnosti Oi pohledãvky z této objednavky fret! osobé bez v9siovného
pisemného souhiasu objednatele.
14) Smluvnl strany prohIa~uji, ±e skuteonosti uvedené v této objednavce nepova±uji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k
jejich zpflstupnéni ye smyslu zakona 6. 106/1999 Sb., a ke zveiejnOni bez stanoveni jak9chkoliv daléich podminek.
15) V pflpade, ±e objednãvka splñuje podminky die zék. 6.340/2015 Sb., 0 zvlaétnich podrn!nkách iiOinnosti nekter2ch smiuv,
uvetejhovãni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) zveiejni tuto objednávku objednatei.
16) Dodavatel so timto zavazuje dodr±ovat Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrané fyzick9ch osob
V souvislosti se zpracovänim osobnich üdajO a 0 volnOm pohybu téchto üdajO a o zruéenI smérnice 95/46/ES (obecné na~izenI
o ochrané osobn[ch UdajO), dãie jen ‘naiizenr.
17) Dodavatei je povinen zachovávat miëenhvost 0 véech dOvérntch informacich, so kter9mi V souvisiosti S pinénim této
objednãvky/smiouvy ptijde do styku. Naklady spojené S ochranou dOvern9ch informacl nose dodavatei.
18) Dodavatei je odpovédn9 za ékodu zpOsobenou objednateli, kterã vznikia na zékiadé, V dOsiedku nebo V souvislosti S
poru~enim jakékohv shora uvedené povinnosti, nebo poruéenim zákonn9ch ustanoveni Oi naiIzenl. Ze ékody so neVyluãuje
uéi9 zisk a ékoda jmenovité zahrnuje I ve~kere nakiady vynaio~ené na pripadné soudni vymahani ührady ékody a sankce
ulo±ené objednatek z dOvodu poru~eni povinnostl dodavatelem. Dodavatei so pñ pfipadnéni poruéeni shora uveden9ch
podminek zavazuje s objednateiem pine spolupracovat ye snaze minimahzovat ~kodhvS’ nésledek takov9ni poruéenIm
zpOsoben9 nebo hrozlci.

JEDNO POTVRZENE VYHOTOVENI OBJEDNAVKY VRAtTE OBRATEM ZPET.

2adame o pisemnou akceptaci objednávky nejpozdéji do 5 pracovnich dnO.
Pisemné akceptace z Vaéi strany ajeji doruOenI objednateh ye stanovené ihOté ma]! OOinky uzav?eni smiouvy.
Objednatei vyiuöuje uzavreni smiouvy, jo-h objednavka akceptovana s v9hradou, dopinénim 61 zmènou, byt nepodstatného
charakteru. Takové akceptace se pova±uje tohko za 4zvu k daléimu jednéni o uzavrenI smiouvy.
Nedojde-h k akceptaci dodavatelem a doruOeni objednateli ye stanovené ihC’té, pozb9va objednavka piatnosti.

NA FAKTU~E UVADEJTE tISLO NA~I OBJEDNAVKY.
Oislo näkupn! objednávky musi b9t uvedeno na véech fakturach a ye ve~kere korespondenci.

Platba za dodávku bude p?ipsána na ve?ejn9 üëet dodavateie uveden9 v Registru plétcO DPH (povinnost objednatele zapiatit
DPH se pova±uje za spinénou pripsanim DPH na takto zveiejnen9 tiëet). Objednatel Si ~‘hrazuje právo upiatnit institut
zviéétniho zpOsobu zajiéténi dane z pñdané hodnoty podle § 109a zAkona 6. 235/2004 Sb. zakona 0 dani z pNdané hodnoty
(ZDPH) v pripade po±adavku Uhrady na bankovni üöet, kter9 neni zverejnen podle § 96 odst.2 ZDPH a vüãi nespoiehh~m
plátcOm podie § 106a ZDPH. Smiuvni strany se dohodly pro pripad, ±e by se dodavatei stal nespoiehhv9m platcem (~ 106a
zékona 6. 235/2004 Sb.! o dani z pñdané hodnoty, ye znén! pozdéjCich predpisci), ±e odberatel zaplati zékiad dane z faktury
na v&ejn9 üëet dodavateie a DPH zapiati primo na üOet správce dane pro Usteck9 kraj pod variabiinim symboiem, kter9m
bude iO dodavatele, konstantni symboi 6. 1148, speciflck9 symbol 00261891 (~ 109a zékona o DPH). Dodavatei uji~t’uje
objednateie-piijemce, ±e se jedné 0 ãisio bankovniho OOtu správce dane, na kter~ dodavatei piati DPH.

Objednatel osvèdöuje, ~o byly splnëny podminky zak. ë. 12812000 Sb., 0 oboich, pro platnast právniho jednéni obce.

FinanOni kontroia objednateie:

Provedené ei. finanãni kontroia Dne Jméno Funkce
Pfikazce operace 22.09.2021 Kroutilová Zuzana vedouc! OW
Sprãvce rozpoOtu 22.09.2021 Kozékové iveta ing. referent - ve?ejne zakazky

o objednávce za objednatele rozhodl V souiadu s metodick9m pokynem pro zadáváni v&ejn9ch zakézek maiého rozsahu 6.
011/03-17 schvalen9m usnesenim Rady statutárniho mésta Chomutova 6. 174/17 ze dne 20.3.2017 V platném znéni:

Zuzana

V Chomutove dne: ..~??9J?Y~
(jméno, funkee)




