

Datum vystavení objednávky:
21.09.2022
 Objednávka číslo:
OVs2922/0389
30.11.2022
Termín dodání:



Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Obchodní firma a sídlo zhotovitele:
 Obchodní firma a sídlo objednatele:
 Povodí Odry, státní podnik
ČIPOS Ostrava a.s.
Harantova 1748/25
702 00  Ostrava

 Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava 
 Doručovací číslo:  701 26
 702 00  Ostrava
CZ28706391
DIČ:
28706391
IČ:
CZ70890021
DIČ:
70890021
 IČ:

 Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
 v Ostravě oddíl A XIV, vložka 584
 Fakturu zašlete dvojmo na adresu:
Adresa pro doručování:
 Povodí Odry, státní podnik
ČIPOS Ostrava a.s.
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
702 00  Ostrava

Harantova 1748/25
702 00  Ostrava

 Bankovní spojení:

97104761 / 0100
 KB Ostrava, č. účtu
30 dnů od vystavení faktury
 Splatnost faktury:
 Způsob a místo odeslání:
Zhotovitel
 Objednávka


Předmět objednávky:
VN Starý Jičín, injektáž průsaků ŽB konstrukce bezp. přelivu. (stavba č. 3915).


Objednáváme u Vás provedení sanace (opravy)trhlin a dilatačních spár ŽB konstrukce
propustku bezpečnostního přelivu na VN Starý Jičín v rozsahu cenové nabídky
zhotovitele ze dne 28.7.2022.

Termín dokončení:    30.11.2022
Záruční doba:        24 měsíců
Splatnost faktury:   30 dnů
Cena:                203 201 Kč bez DPH

Cena díla je maximální možná a bude fakturována na základě soupisu skutečně
provedených prací, potvrzeného objednatelem.


Sankce: V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeného v
        této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
        0,5 % z uvedené ceny díla bez DPH za každý den prodlení.


Další ujednání:
- Součástí předání díla bude předávací protokol.
- Oprávněně reklamované vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu odstraní
  zhotovitel na své náklady v termínu uvedeném v tomto protokolu. Termín
  odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit
  po dohodě zhotovitele s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli
  odstranění vad a nedodělků.
- Při plnění této objednávky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony
  a vyhlášky, všeobecné právní předpisy, technické normy a předpisy a pokyny
  objednatele.





Datum vystavení objednávky:
21.09.2022
 Objednávka číslo:
OVs2922/0389
30.11.2022
Termín dodání:



Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Kontaktní osoba za zhotovitele:
xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx

Kontaktní osoba za objednatele:
Ing. Richard Šimek
tel. xxx
E-mail: xxx

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě,
že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý,nebo bude požadovat úhradu
na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm.c) zákona č.235/2004Sb.
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
  
Smluvní strany berou na vědomí,že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za úče-
lem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání
a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu 
zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailo-
vá adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje 
fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně,a že bude dotčené fyzi-
cké osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém
předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních
údajů.
  
Je-li smluvní stranou fyzická osoba,bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpraco-
vává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem
kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem
případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana-fyzická
osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v té-
to smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák.č.340/2015 Sb.
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že
byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů
a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se
této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti,které tvoří
obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další
skutečnosti či informace,které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné.Smluvní st-
rany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s tou-
to smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem je-
jich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní
strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů,orgánů čin-
ných v trestním řízení, auditorů pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů.Po-
vinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy,
poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne nabytí účinnosti, se považují za plnění
poskytnutá podle této smlouvy.

Smluvní  strany  výslovně  souhlasí,  že tato smlouva bude zveřejněna podle zákona
340/2015 Sb.,zákon o registru smluv,ve znění pozdějších předpisů, a to včetně pří-
loh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zava-
zují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitel-
ném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, 
státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti u-
platnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s §6 zák.č.
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Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by
zároveň splnily principy 3E (účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti) podle zák.č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Objednatel:

 Kontaktní osoba:
Šimek Richard Ing.
Dodavatel:


xxx										 xxx

 Telefon:


 Mobil:
xxx

xxx
 E-mail:




Orlitová Lenka
 Objednávku vyřizuje:
Datum:
Datum:
30.9.2022									 21.9.2022

xxx
 Telefon:

 E-mail:
xxx
Na faktuře uvádějte název odběratele v plném nezkráceném znění tj:
Povodí Odry, státní podnik  (nepoužívejte zkratku s.p.) a číslo objednávky: 
OVs2922/0389
Jedno Vámi potvrzené vyhotovení objednávky zašlete prosím zpět !


