
OBJEDNÁVKA . 18/2022/RR/Hynd 


Objednatel 
Město Bílovec 

Slezské náměstí 1/1 

74301 BÍLOVEC 1 

I: 00297755, DI: CZ00297755 

Bank. spojení:  
 
NAaE ZN: MBC/23238/22/RR/Hynd 1967/2020  

VYYIZUJE:  
TEL.: 

E-MAIL:

 



Datum: 31.08.2022 

 

Termín plnění: 30.11.2022 

Místo plnění: Bílovec 

 
 

Objednáváme u Vás: 

PZedmětem zakázky je provedení certifikovaného měZení osvětlenosti a jasů komunikací po 
realizaci výměny svítidel a rekonstrukce veZejného osvětlení 2. etapa ve městě Bílovci v roce 2022. 
Certifikované měZení bude provedeno v souladu s normou SN EN 13 201 a dle požadavku 
dota�ního programu EFEKT. 
 

Celková hodnota objednávky (s DPH): 72 418,50 K� 

 

Nedílnou sou�ástí objednávky jsou vbeobecné podmínky na druhé straně této objednávky. 
Zhotovitel akceptoval tuto objednávku a zavazuje se k plnění dle podmínek v nich stanovených. 
 

 

 

 

 




Za objednatele: Za zhotovitele: 

Tel.:  Tel.: 

Datum.: 31.08.2022 Datum.:  















…………………………………………..     ………………………………………………

      Ing. Blanka Korbelová 

   vedoucí odboru regionálního rozvoje 
 

Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky



ELECTROSUN, s.r.o. 

U Zvoni�ky 3 

28931 Bobnice   

I: 25688553, DI: CZ25688553 

 



Všeobecné podmínky k objednávce �. 18/2022/RR/Hynd 

I. Cena plnění 
Smluvní strany se dohodly na cenách jednotlivých položek pZedmětu plnění, v ceně je zahrnuto vbe, co je zapotZebí k Zádnému provedení 
díla. 

II. Všeobecné dodací podmínky 

1. Zhotovitel prohlabuje, že dílo nezatíží právy tZetích osob.  
2. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vů�i objednateli, je zhotovitel oprávněn ji postoupit jen s pZedchozím písemným 
souhlasem objednatele. Pro pZípad porubení tohoto závazku se sjednává smluvní pokuta ve výbi 10% nominální výbe u postoupené 
pohledávky. Smluvní pokuta neuhrazuje bkodu, která porubením tohoto závazku objednateli vznikla. 
3. Zhotovitel dodá spolu s dílem vbechny doklady nutné k pZevzetí a Zádnému používání díla, odpovídajícímu jeho charakteru a ú�elu. 

4. Objednatel se stává vlastníkem provedeného díla okamžikem jeho pZevzetí. Dokladem o pZevzetí díla je podpis oprávněné osoby 
objednatele na dodacím listě resp. protokol o pZedání a pZevzetí díla. 
5. Placení a fakturace: 
 Objednatel zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu díla na základě faktury, která musí obsahovat vebkeré náležitosti daňového 
dokladu. Prodávající je oprávněn fakturovat smluvenou cenu díla po jeho Zádném pZedání a pZevzetí Faktura musí být zaslána objednateli 
ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat zejména �íslo objednávky, IO a DI zhotovitele a IO objednatele, bankovní spojení 
zhotovitele, ostatní náležitosti dle zákona �. 235/2004 Sb. v platném znění a ze strany objednatele podepsaný protokol o pZedání a pZevzetí 
díla. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doru�ení objednateli. Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit 
zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné údaje, nebo chybí-li ve faktuZe některá z uvedených náležitostí. Lhůta splatnosti poté za�íná běžet až 
od data vystavení opravené faktury objednateli.  
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení: 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli níže uvedené smluvní pokuty: 
a) za nedodržení dokon�ení díla bez vad a nedodělků ve lhůtě 100,-K�/ za každý den prodlení 
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 50,-K�/ za každý den prodlení 
c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 50,-K�/ za každý den prodlení 

Nárok na náhradu bkody způsobené objednateli porubením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dot�en, pZi�emž se 
smluvní pokuta na náhradu bkody nezapo�ítává. Dostane-li se objednatel do prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn ú�tovat 
úrok z prodlení ve výbi 0,03 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 
7. Podstatné porušení smlouvy: 
Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porubení smlouvy prodlení s dodáním smluveného pZedmětu plnění nebo jeho �ásti 
delbí než 10 dnů, provedení vadného díla a nedodržení smluvní ceny. 
8. Dodání předmětu plnění a nabytí vlastnického práva: K pZevodu vlastnického práva dochází pZevzetím díla. 
9. Záruka za jakost: 
Dílo bude pZejímáno na vyzvání zhotovitele zmocněným pracovníkem objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude způsobilé 
ke smluvenému ú�elu a pZijímá záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne pZevzetí díla objednatelem. Záruce nepodléhá pZiměZené 
opotZebení.  
10. Reklamace: 

Objednatel je povinen reklamovat u zhotovitele vady množství do 10 dnů, vady ostatní do 30 dnů ode dne zjibtění, nejpozději vbak 
v záru�ní lhůtě. 
11. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpe�nosti 
práce pro vbechny osoby, které se budou na plnění pZedmětu veZejné zakázky podílet a pZípadně dalbí 
požadavky na spole�enskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí ú�astník i u svých poddodavatelů. 
12. Informa�ní doložka dle GDPR: Smluvní strany mohou pZi plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro Zádný výkon své �innosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“). Osobní údaje 

smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, pZíjemní, funk�ní 
zaZazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty tZetím osobám ze zemí 
mimo EU a EHP. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou 
zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archiva�ních povinností podle platných právních 
pZedpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukon�ení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. 
V souladu s pZedpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na pZístup, opravu, výmaz, omezení, pZenositelnost, vznábet 
námitku. Vebkerá svá práva, stanovená pZedchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou 
doporu�eným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, �i elektronickou formou. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že 
jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, pZípadně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být 
neuzavZení smlouvy nebo nemožnost pokra�ovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází 
k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují 
se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vů�i sobě navzájem, tak vů�i subjektům údajů samotným.  
12. Vebkeré změny výbe uvedených ustanovení musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
13. Ostatní nepopsané náležitosti se Zídí z. �. 89/2012 Sb., ob�anským zákoníkem v platném znění. 
 

 

Datum: 31.08.2022                                                                            Datum: 

 

 

…………………………..      …………………………….. 

  Za objednatele:        Za zhotovitele: 




