STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Zborovská 4602, 43028 Chomutov
iČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637111 /fax: 474 652 777

OBJEDNÁVkA

DODAVA TEL
AMP Chomutov, a.s.
Pražská 720/31
430 03 Chomutov

16 25402188
PŘflNÝPÓPISrJODA“KÝ(ŠLUYSY)

-

Objednáváme u Vás zřízení nových uličních vpustí- výměnou, vpočtu 3 kusy v ul. VAlejkh
II. etapa úsek Sokolská «„koňova, Chomutov, včetně dodávky, napojení a prací
souvisejíckh, dle Vámi dodané cenové nabídky z 8. 6. 2017, která je nedílnou přílohou této
objednávky. Dohodnutá cena je cenou maximální.
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a Účasti zá
e SMCH a MCH bude roůedena ko ola
en‘ho-n o ení ul. usU ve fázi
ozem
předáníLa převzetí ukonče
stl avb b de otvrzen oběma stranami šedávací rotokol. Předávac
rotokol bude
kladem k faktu
Součástí dodávkyjsou rovněž veškeré bezprostředně související Činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, a to zejména:
Zajištění záboru dotčených ploch (zeleň, komunikace), včetně podání žádostí na příslušné
odbory MMCH.
Zajištění dočasného oplocení stavby, ve vztahu k veřejnosti (bezpečnost)
Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
dodavatele v souladu se zákonem
Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla)
dokladů, osvědčení, atestů, apod. die příslušných zákonných ustanovení souvisejících
s použitými materiály a výrobky
Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a
dokončení díla.
Platební podmínky:
Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho
předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po
provedení díla.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla.
Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost
veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
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UPOZORNĚNI- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.
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objednateli.
Termíny provádění díla:
Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 11.2018.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla
nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky
a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu
déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů,
je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí
odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1
týdne.
zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 15 pracovních
dnů ode dne předání a převzetí obou částí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
předávací protokol.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání díla objednateli.
Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
Smluvní pokuty:
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.
V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den,
kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo
s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny díla vč. DPH.
vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
Další práva a povinnosti:
Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li
jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.
Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto objednávkou vynaloží veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou,
a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení a ověření podzemních inženýrských sítí a zařízení.
Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace
a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předávána v digitální podobě
objednateli.
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Dĺlo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
Tato objednávka může být měněna nebo doplňována pouze pĺsemnou formou.
Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou 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 se zveřejněním této
objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602

Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov
DOHODNUTA CENA

195.885,00 Kč (bez DPH)
237.021,00 Kč $ DPH

II

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky
DOHODNUTÝ TERMIN DODÁNI
Dokonce 11/2018

UPOZORNĚNÍ- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.
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Nabídkový rozpočet
Stavba:
CVO1 1136 Chomutov, V Alejích rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objekt:
“Uliční vpusti“ II. etapa Sokolská Kukaňova, Chomutov
-

-

• Kód položky

Popis

1

‚

1.

2

Chomutov. V Alejích
Kanalizační přípojka pro UV Pvc 150 vč.napojeni, lwbniho materiálu a povrchů
Montáž DV
Montáž mřiže
Dodávka DV dii spodni, přípojný, skruž horn‘, koš dlouhý. prstenec vyrovnávaci, mříž
0400
-

-

MJ
3

m
kus
kus
kus

‚

Množství celkem

Cena lednotRovů

4

5

6,000
1,000
1,000
1,000

Cena celkem
8

9 545,00 KČ
1 486,00 KČ
784,00 KČ
5 755,00 KČ

65 295 Kč
57 270 KČ
1 486 KČ
784 KČ
5 755 KČ

Komentář

7

‚

I

\..

2.

Chomutov, V Alejích
Kanalizační přípojka pro uv PVC 150 vČ.napojeni, trubniho materiálu a povrchů
Montáž liV
Montáž mříže
Dodávka DV dil spodni, připojný, skruž horni, koš dlouhý. prstenec vyrovnávacl. mříž
0400

m
kus
kus
kus

6,000
1,000
1,000
1,000

9 545,00 KČ

65 295 Kč
57 270 KČ

1 486,00 KČ

1 486 KČ

764,00 KČ
5 755,00 KČ

764 KČ
5 755 KČ

Chomutov, V Alejich
Kanalizační přípojka protiV PVC 150 vČ.napojenl, trubního materiálu a povrchů
Montáž uv
Montáž mřlže
Dodávka UV.. dii spodní, připojný, skruž horni, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž
D400

m
kus
kus
kus

6,000
1,000
1,000
1,000

9 545,00
1 486,00
784,00
5 755.00

-

-

3.

-

4.

Chomutov, V Alejích
KanalizaČní připojka protiV Pvc ISO vČ.napojeni, trubniho materiálu a povrchů
Montáž DV
Montáž mříže
Dodávka UV díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávaci, mříž
-

-

m
kus
kus
kus

6.000
1,000
1,000
1,000

9 545,00
1 486,00
784,00
5755,00

KČ
KČ
KČ
KČ

KČ
KČ
KČ
KČ

65 295 KČ
57 270 KČ
1 486 KČ
784 KČ
5 755 KČ
65 295 Kč
57 270 KČ
1 486 KČ
784 KČ
5 755 KČ

0400
Celková cena bez DPH
2i% DPH
Celková cena vČ.DPH

261 180 Kč
54 848 Kč
318 028 Kč
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