ČESKÁ REPUBLIKA

OBJEDNÁVKA

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo objednávky:
Č.j.:

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Datum vystavení:

ÚDAJE O DODAVATELI

Vyřizuje:

STAVO - H CZ, s.r.o.

Tel.:

Sudoměřice u Tábora 23
Sudoměřice u Tábora
391 36
Tel.:
Fax:
E-mail:

4500024236

11.5.2016
Michalík Igor ing.
224002731

Fax:
E-mail:

michalik.igor@vlada.cz

IČ: 26069865
DIČ:

Objednáváme u Vás:
Předmět plnění: zpevnění travnaté plochy o velikosti 6x10 m u hlavní příjezdové cesty plastovými zatravňovacími dlaždicemi Guttagarden v
objektu objednatele dle následující specifikace: - zpevněná plocha bude umístěna na severní straně příjezdové cesty mimo půdorys koruny
stávajících stromů (cca 45 m od vjezdové brány), umístění zpevněné plochy je uvedeno v příloze této objednávky;
- tvar povrchu zpevněné plochy bude kopírovat původní tvar terénu, plynule naváže na okolní travnatou plochu (vše dále jen "dílo").
Termín plnění: dodavatel je povinen provést dílo do 20.05.2016, přičemž je povinen zahájit plnění díla dne 16.05.2016.
Místo plnění: areál vily Hany a Edvarda Benešových na adrese Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 201.
Cena plnění: celková cena plnění činí 56.570 Kč bez DPH, tj. 68.449,70 Kč vč. DPH.
Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze této objednávky.
Ceny dle přílohy této objednávky zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této objednávce výslovně uvedeny, ale dodavatel,
jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této objednávky. Ceny uvedené v příloze této objednávky je
možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek k objednávce.
Celková cena plnění je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu této objednávky včetně dopravy.
Platební a obchodní podmínky:
- cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn
vystavit fakturu po zhotovení díla dodavatelem a jeho předání objednateli a převzetí objednatelem a je povinen uvést na faktuře číslo
objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a účetního daňového dokladu, přílohou faktury musí být předávací protokol
potvrzený oprávněnou osobou objednatele. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo správné údaje, je objednatel oprávněn tuto
fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo
nově vystavené faktury,
Ostatní ujednání:
- práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné,
- dodavatel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku objednatele, zejména z důvodu konání protokolárních akcí, dodavatel nemá
právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla, nutnost přerušení díla na žádost objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti
objednatele dodavateli a nemůže být důvodem pro odstoupení dodavatele od objednávky,
- v případě, že dodavatel nemůže pokračovat v provádění prací z důvodů na straně objednatele nebo vzhledem k neobvykle nepříznivému
počasí, které provedení prací neumožňuje, prodlužuje se lhůta pro dokončení provedení díla o dobu, po kterou dodavatel prokazatelně nemohl
provádět práce z uvedených důvodů,
- dodavatel je povinen zajistit, aby se pracovníci dodavatele pohybovali pouze v objednatelem vymezených trasách v objektu a udržovali
pořádek v prostorách, ve kterých se pohybují,
- objednatel má právo kontrolovat provádění díla, zjistí-li objednatel, že dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby dodavatel
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem,
- dodavatel odpovídá za vady díla, dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této objednávce, vadami díla se
rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční
době,
- dodavatel se zaručuje, že předmět plnění bude po dobu 5 let ode dne jeho převzetí objednatelem způsobilý pro použití k ujednanému účelu a
k účelu, který dodavatel deklaruje a že si podrží ujednané nebo deklarované vlastnosti, dodavatel se zároveň zaručuje, že použité plastové
zatravňovací dlaždice Gutagarden budou po dobu 10 let ode dne převzetí díla objednatelem způsobilé pro použití k ujednanému účelu a k
účelu, který dodavatel deklaruje a že si podrží ujednané nebo deklarované vlastnosti,
- dodavatel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků,
- objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
- objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, termín pro odstranění vad činí 5
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci dodavateli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak,
- dodavatel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad, odmítne-li dodavatel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li
je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím
spojené vyúčtovat dodavateli,
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- dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty
a)
smluvní pokutu v případě nezahájení provádění díla dle této objednávky ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i
započatý den prodlení;
b)
smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla dle této objednávky ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za
každý i započatý den prodlení;
c)
smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle této objednávky ve výši 3.000 Kč za každý takový případ a
započatý den prodlení;
celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty);
smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem dodavateli.
v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury dodavatele je dodavatel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z
dlužné částky za každý den prodlení;
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné dokončení plnění předmětu objednávky.
smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky lze ukončit těmito způsoby:
a)
odstoupením od objednávky:
za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným
způsobem,
v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v následujících ustanoveních objednávky;
b)
dohodou smluvních stran,
objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v případě:
a)
prodlení dodavatele se zahájením prací delšího než 7 dnů;
b)
prodlení dodavatele s provedením díla delšího než 7 dnů;
objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již
předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným částem díla,
dodavatel je oprávněn odstoupit od objednávky v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu objednávky
delšího než 1 měsíc po splatnosti.
účinky odstoupení od objednávky nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní
straně,
-odstoupením od objednávky není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty,
- kontaktní osobou objednatele je Ing. Igor Michalík, MBA tel.: 224 002 371,
- tato objednávka se řídí zákonem, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, který vyhotoví dodavatel.

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky,
popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů
od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů.
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Č. pol.

Označení

Množství

MJ

Jednotková cena
Cena za položku

1,00

Jedn.výk.

68 450,00
68 450,00

Rozpočtová položka

00010

Zpevnění travnaté plochy SÚ
61450000 102000000 612100000000 107000 Rezervace: 18616 Zak: 40000007

Minář Filip

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Strana 2 / 3

ČESKÁ REPUBLIKA

OBJEDNÁVKA

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo objednávky:
Č.j.:

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599
Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
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