STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
lČ: 261891
tel.: 474 637 111 fax: 474 652 777
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DODAVATEL

STREETPARK s.r.o.
Ptáčov 40

674 01 TřebíČ
iČ: 06077315, DIČ: CZ06077315

PRESNY POPIS DODA VKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás 10 kusů košů BAS dle Vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástÍ této
objednávky

Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 43028
IČ:00261891; DlČ:CZ00261891
Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.
Ostatní zavazující podmínky:
Smluvní strany berou na vědomi, že text objednávky je veřejně přístupnou Usunou ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout
informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním
zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a
v registru smluv zřízeném zák. Č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
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U DANO VEtLO DOKLADU POlA ÓUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNI.
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Statutární město Chomutov

ČÍSLO:
DATUM:

Zborovská 4602
430 01 Chomutov Chomutov
Česká republika
tel.: 474 637 441

18N.ZD0341
17.4.2018

VY~lZUJE:

-

TEL.:
E-MAIL

CHOMUTOV ODPADKOVÉ KOŠE BAS
-

Č. ZBOŽÍ

NÁZEV A POPIS

MNOŽSTVÍ

CENA MJ

DPH

BEZ DPH
KBAO7z-35tw

koš BAS, kruh bez stříšky

CELKEM Kč
BEZ DPH

10 ks

5416,00 Kč

21%

54 160,00 Kč

10 ks

400,00 Kč

21%

4000,00 Kč

2 ks

300,00 KČ

21%

600,00 Kč

1 ks

2 350,00 Kč

21%

2350,00 Kč

351/ ocel žárově zinkovaná / dřevo finská borovice ThermoWood /

na noze

BAL

Balné

P04

paleta EURO
l200xSOOmm

DOPR

Doprava
manipulace, doručení na místo určeni

CELKEM BEZ DPH:
CELKEM DPH
21%

61 110,00 KČ
12 833,10 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:

73 943,10 Kč

Platnost nabídky je 3 měsíce od data ‘.ystaveni
Smluvní podmínky
Termín dodáni je 8 týdnú ode dne, kdy zhotoviteli bude doručeno objednatelem podepsané potvrzeni objednávky nebo od podpisu
smlouvy, není-Ii dohodnuto jinak.
Platební podmínky dle dohody. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), bez zaměření a vytýčeni síti. Pro případ prodleni objednatele s
úhradou faktury bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodleni.
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla až úplným zaplacením sjednané ceny. Do úplného zaplacení sjednané ceny
zustává předmět díla ve výlučném vlastnictví zhotovitele.
V případě, že objednatel nesplní svc~i povinnost zaplatit cenu díla řadně a včas, má zhotovitel právo na odstoupeni od smlouvy a
má právo požadovat vráceni předmětu díla, přičemž objednatel je povqnen předmět dila zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat.
Objednatel nemá právo prodat předmět dila 3. osobě v případě, kdy řádně neuhradil sjednanou cenu předmětu díla a není tudíž
jeho vlastnikem. Porušení tohoto závazku může být posuzováno jako spácháni trestného činu zpronevěry.
Nebezpečí škody na předmětu dila přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem převzet objednatelem.
V nabidkových cenách neni započtena montáž, kotvící materiál a spodní stavba.
Montáž je možná i svépomoci na základě výkresů zhotovitele. V tomto připadě dodávta neobsahuje kotvicí materiál.
U zastávkových přístřešků a krytů na kontejnery/popelnice/kola provádí montáž výhradně naše firma BLACKSOX s.r.o.
V případě nutnosti vice výjezdů montážní čety nebo mamých výjezdů z důvodu nepřipravenosti stavby, budou účtovány náklady dle
počtu uskutečněných výjezdů dle výše uvedené kalkulace.
Pokud není možno objednavateli doručit / dodat / expedovat/odvést si na vlastni náklady objednaně zboží v domluveném terminu,
bude mu naúčtován poplatek za skladné ve výši 30.- za iks/den.
Záruka (standardně 24 měsíců) začíná běžet od podpisu Předávacího protokolu a Prohlášeni o shodě. Záruka se vztahuje na
předmět dila, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulaci. Objednatel podpisem předávaciho protokolu stvrzuje,
že se seznámils údržbovým manuálem, ve kterém jsou doporučen‘ na baleni, skladování a transport. Nevhodné skladováni
předmětu dila neni předmětem reklamace.
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Standardní odstíny RAL (výrobky niobíharprocz): 9006 (stříbrná světlý hlinĺk), 9007 (stříbrná tmavší blink), 7016 (antracitová
šedá), 9005 (Černá). Další odstíny dle vz~níku RAL jsou možné za příplatek na základě dohody.
Výrobky zhotovitele jsou chráněny průmyslovým vzorem.
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