Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OWI1219/2022
OBJEDNATEL

DODAVATEL

statutární město Ostrava

Obchodní ﬁrma :

KomplT, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8
72930

Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:
DIČ:

Sídlo :

00845451
CZ00845451 (plátce DPH)

Ostravská 738/4

73301
IČ:

Karviná

08581690

DIČ:

CZ08581690

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28

70856

Ostrava-Poruba

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a. s.

ČÍSIO Účtu :

1649335379/0800

Objednáváme u Vás :
Zapůjčení výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
dle příloh č. 1 a 2

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Dátum splatnosti fakturyje stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko
podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění :

30.09.2022

Cena vč. DPH :

45 974,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail :

Juhász Libor lng., 599480430, Ijuhasz@m0poruba.cz

V Ostravé dne:

Magerova’ Jana lng., tajemnice
(oprávněná osoba)

I
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Digitálně
podepsal Vít
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Datum: 2022.08.12
12:31 :05 +02'00'

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. OW/1219/2022/P1.
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Příloha č. 1 objednávky č. OW/1219/2022

Podmínky plnění

Požadujeme zapůjčení této výpočetní techniky:
51 kusů tiskáren Canon i-SENSYS LBP-6000/6020, včetně USB propojovacího kabelu a
včetně rozvozu na místo do každého z 49 volebních okrsků ve 21 objektech. Zbylé
2 tiskárny budou využity jako náhradní.
49 kusů prodlužovacích kabelů 3X220V včetně rozvozu do každého z uvedených okrsků.
Další podmínky plnění:
Podrobnější rozmístění objektů a okrsků je uvedeno V Příloze č. 2, která je nedílnou
součástí objednávky č. OVV/1219/2022.
Dovoz výpočetní techniky do 19:00 hodin 23. září 2022
V případě zjištění nefunkčnosti provedení opravy vady, a to do 2 hodin od okamžiku
telefonického nahlášení vady nebo V téže lhůtě dodání náhradní a svými parametry
srovnatelné výpočetní techniky.
Odvoz výpočetní techniky dle pokynů pověřené osoby nájemce během dne 24. září 2022;
pokud však s ohledem na okamžik předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování
v jednotlivých volebních okrscích Českému statistickému úřadu nebude možné výše
uvedenou povinnost splnit během dne 24. září 2022, zavazuje se dodavatel ke splnění své
povinnosti dle pokynů pověřené osoby nájemce i během dne 25.září 2022
Objednavatel se zavazuje řádně pečovat o výpočetní techniku, která bude umístěna ve
volebních místnostech a sídle objednavatele, a dbát, aby na ní nevznikla škoda á
postupovat při jakémkoliv nakládání s touto výpočetní technikou dle odborných pokynů
dodavatele.
Objednavatel není oprávněn provádět změny na výpočetní technice, s tím, že je povinen
oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav a provedení technických prací
na výpočetní technice a je povinen snášet omezení V užívání výpočetní techniky
v rozsahu nutném pro provedení oprav. Oznámení provede objednavatel telefonicky
dohodnuté na tel. číslo.
Pokud v případě potřeby telefonického hlášení vady výpočetní techniky pronajímatel
nebude kontaktní na dohodnuté telefonické lince nebo neprovede opravu vady výpočetní
techniky do 2 hodin od okamžiku telefonického nahlášení vady nebo v téže lhůtě nedodá
náhradní výpočetní techniku ve smyslu odstavce 5. těchto Podmínek plnění, je objednatel
oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každých
započatých 30 minut, po které je pronajímatel v prodlení se splněním své povinnosti, a to
za každý kus výpočetní techniky.

Příloha č. 2 objednávky č. OW/1219/2022

Sídla a počty volebních okrsků a místnosti v městském obvodu Poruba pro volby do
zastupitelstev obcí - 23. září a 24. září 2022
Počet
Číslo volebního okrsku
Označení objektů
volebních
místností
15001

15002

Tělocvičná jednota SOKOL Poruba
Vřesinská 97/121, Ostrava-Poruba

1

Katolický lidový dům v Porubě, o. s.

1

Vřesinská 6/245, Ostrava-Poruba

15003” 15004
150059 15006” 15007

150089 150099 15010
150119 150129 150139 15014

Waldorfská základní škola a střední škola
L’udovita Štúra 8/1085, Ostrava-Poruba
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

2

Gustava Klimenta 3/493, Ostrava-Poruba

3

Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 16/669, Ostrava-Poruba
Základní škola, Komenského 668
Komenského 13/668, Ostrava-Poruba

3
4

Základní škola, Porubská 832

150159 15016

Porubská 12/832, Ostrava-Poruba
Základní škola generála Zdeňka Škarvady
Porubská 10/831, Ostrava-Poruba
Základní škola, Dětská 915

2

15019” 15020

Dětská 2/915, Ostrava-Poruba

2

15021) 15022

Základní škola, Čkalovova 942
Čkalovova 2/942, Ostrava-Poruba
Základní škola, Ukrajinská 1533

2

15023= 15024

Ukrajinská 13/1533, Ostrava-Poruba

2

150179 15018

2

Základní škola, Bulharská 1532

15025= 15026

Bulharská 23/1532, Ostrava-Poruba

2

Obchodní akademie
15027) 15028

Polská 6/1543, Ostrava-Poruba

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro
sluchově postižené
15029
Spartakovců 5/1153, Ostrava-Poruba
Volební místnostje umístěna v jídelně školy, která se nachází na
ulici U Sportoviště 5/6152, Ostrava-Poruba
15030, 15031, 15032, 15033, Základní škola, K. Pokorného 1382

2

1

5

15034

Karla Pokorného 56/1382, Ostrava-Poruba

15035” 15036

Jana Šoupala 6/1609, Ostrava-Poruba
Základní škola, A. Hrdličky 1638

2

150379 15038

Poruba č.p. 1638, Aleše Hrdličky 1

2

Základní škola, J. Šoupala 1609

Knihovna města Ostravy, pobočka Podroužkova
15039) 15040
Podroužkova 4/1663, Ostrava-Poruba a
Základní škola, I. Sekaniny 1804
15041” 15042’ 15043’ 15044’ Ivana Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba
Centrum volného času

150459 15046

Otakara Jeremiáše 34/1985

2
4

2

Základní škola, J. Valčíka 4411

150479 150489 15049

,
, . ,
Nahradn1t1skarny

2

Josefa Valčíka 2/441 1, Ostrava-Poruba

o ,
.
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Oznaeenl objektu

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA
Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba

3

Počet
kusů

2

