
Objednávka č. 267/2021
dl* § 2566 lákona č.89/2012 5b., občanský lákomk na xákJadř "Smlouvy o podnájmu dopravních prostfedkfi"

Dále pak na základě usneseni RÚK Č. 039/91R/2020
15.09.2021

Poskytovatel: IČO: 25657704
Název EvoBus Česká republika s.r.o.

Na Hůrce 211/10 
sídlo 161 00 Praho 6 - Ruzyní

MÍSTO PLNĚNI

V sídle poskytovatele

Objednatel: (uvést no faktoru)_____________  
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

KontakfniTšoba?^" 
tel.

Vyřizuje:
Telefon: 
mobil: 
e-mail:

FAKTURU ZASLAT EMAILEM:
NEBO DO DATOVÉ SCHRÁNKY:

Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtv:
Naše IČO:
Naše DIČ:

06231292
CZ06231292

Způsob úhrady

Splatnost faktury

: převodním příkazem 
(fakturou] s DPH

30 kol. dnů ode dne doručeni

1. Základní ujednání (předmět služby, cena služby, termín dodání)

Označení/ předmět služby
Objednáváme u Vás:
Oprava autobusu Setra, RZ: 6J9 3870

Pojistná událost:
PU č. 2021155348

Cena celkem bez DPH: 65 000,00 Kč

K celkové ceně bude připočítána sazba DPH dle platných právních předpisů České republiky.

Počet příloh:_______ __ _________________________________________________________________________ Termín plněni: do 24.09,2021

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložko 1129

Smluvní podmínky - další ujednání
2. Předmět smlouvy
o) Touto smlouvou se poskytovatel služby (dále také “oprava") zavazuje provést, za podmínek a v množství v této smlouvé-objednávce(dále jen “smlouva") 

sjednaných, objednateli službu uvedenou v této smlouvě.
b) Objednatel se zavazuje, za podmínek sjednaných ve smlouvě zaplatit za službu sjednanou cenu služby.
3. Cena za službu a platební podmínky
a) Jednotkové ceny a celková cena služby uvedená v léto smlouvě jsou sjednány jako cena nejvýše přípustná, které nelze překročit. Cenu lze překročit 

pouze za předpokladu, že poskytovatel služby nalezne další závadu na vozidle. Toto navýšení musí být schváleno objednatelem o potvrzeno 
písemným, vzestupně číslovaným dodatkem.

b) V případě, že při realizaci opravy bude zjištěno poškozeni nebo závada nod rámec objednávky, je poskytovatel opravy povinen před započetím
opravy informovat objednatele a vyžádat si jeho stanovisko k dalšímu navrhovanému postupu. Opravy nad rámec této objednávky musí být 
odsouhlaseny a objednány oprávněnou osobou objednatele.

c) Faktura musí kromě zákonných náležitosti obsahovat evidenční číslo této smlouvy (267/2021). rozúčtování položek oprav v Kč bez DPH. s DPH a 
celkovou cenu opravy bez DPH a vč. DPH.

d) Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o odevzdání a převzetí služby - dodací list (dále i joko „Protokol") stvrzený oběma smluvními stranami. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu v okamžiku jeho protokolárního převzetí od poskytovatele. Ukáže-li se. že nebylo provedeno řádně, platí, že 
vlastnické právo objednatele nevzniklo.

e) Ceno služby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu objednatele.
f) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátil bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou 

nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny služby. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžel nová lhůto 
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

g) Na fakturovanou částku je objednatel v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité 
pohledávky vůči poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné 
dohodě s objednatelem.



N Poskytovatel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího 
vzniku, popř. od vydání rozhodnuti správce daně, že je poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106o zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli příjemci zdanitelného plnění. Porušení 
této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

j) V případě, že poskytovatel bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců dle zákona č. 235/2004 Sb. odvede DPH za poskytovatele objednatel. 
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávko poskytovatele vůči objednateli v částce uhrazené DPH povazuje bez ohledu na 
další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.Objednatel je povinen poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 
informovat.

4. Záruka za jakost služby a vady služby
a) Poskytovatel odpovídá za kvalitu o úplnost provedených služeb a přejímá záruku za jakost služby v délce 6 měsíců, neuvádí-li jinak.
b) Poskytovatel vyhotoví objednateli seznam či jiný protokol o provedení služby. Protokol bude vyhotoven min. v 1 vyhotovení a podepsán pověřeným 

pracovníkem objednatele a pověřeným pracovníkem poskytovatele provádějící službu. Jeden výtisk převezme pověřený pracovník objednatele na 
místě provedeného služby a k faktuře bude přiložena kopie výtisku.

c) Poskytovatel je povinen odstranit případné vody poskytnuté služby dle požadavku objednatele, o to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl 
poskytovatel objednatelem písemně upozorněn na základě reklamace, nedohodnou-li se jinak.

d) Veškeré náklady spojené s odstraněním nedostatků či vad na základě reklamace nese poskytovatel.

e) Vady díla dle § 2615 OZ o násl. se řídí v plném rozsahu ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní pokuty
a) V případě, že poskytovatel nedodrží stanovený termín plnění dle této smlouvy, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0.01 % z 

celkové ceny služby vč. DPH za každý, byf započatý, den prodlení.
b) V případě nesplnění termínu pro odstranění nedostatků Čí vad spojených $ provedenou službou, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč zo každý, byf i započatý den prodlení. Pokud se strany nedohodnou jinak.
c) Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli za prodlení s úhradou řádně vystavené a dodané faktury zákonný úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z neuhrazené částky kupní ceny včetně DPH.
d) Smluvní pokuta bude uhrazena do 14 dnů od doručení výzvy objednatelem k jejímu zaplacení. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení 

smluvní povinností. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nezaplacenou o splatnou smluvní pokutu proti ceně služby. Toto je objednatel 
povinen oznámit poskytovateli, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

e) Uplatněním smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost poskytovatele řádně provést službu.

5. Závěrečná ustanovení
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

b) Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace o dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny služby, přičemž tato 
smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv.

c) Podpisem této smlouvy každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy zo určitý o 
srozumitelný o že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.

d) Je-li smlouva o dílo uzavírána elektronicky, považuje se za datum jejího podpisu okamžik řádné akceptace návrhu na její uzavření/objednávky ze strany 
poskytovatele

e) Toto smlouva je vyhotoveno ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží objednatel a 1 (jeden) poskytovatel.
f) Tato smlouva může být změněna pouze číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě.


