Objednávka č.

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.účtu

71/2020/MO

Objednatel
Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13,
357 51 Kynšperk nad Ohří
00259454
CZ 00259454
19-4587480207/0100

Dodavatel
BOLID M s.r.o
Praha, Voršilská 2085/3, PSČ 11000
26347741
CZ26347741

Jsme plátci DPH
Dodací lhůta: co nejdříve, nejpozději však do 31.03.2021
Vyřizuje: Jílková Kateřina
Kynšperk nad Ohří dne 17.12.2020
tel.: 352 350 430
Objednáváme u Vás stavební práce „Obnova krovu a střešní krytiny městské brány č.p. 8/12,
Dlouhá ul., Kynšperk nad Ohří“ - práce nad rámec původní objednávky č. 17/2020/MO za cenu a
v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 24.11.2021, která je nedílnou součástí objednávky.
Práce budou prováděny v souladu s platnými právním předpisy a zejména za podmínek závazného
stanoviska orgánu státní památkové péče č. j. MUSO/21178/2020/OSÚP/KVNO ze dne 26.02.2020, dále za
podmínek uvedených v zápise o předání staveniště a dalších písemných pokynů objednatele.
Součástí díla je i pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě
objednateli, a to v rozsahu min. 3 ks fotografií z každého dne, kdy budou práce prováděny, a v každém případě
konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté a provedení opatření proti šíření prašnosti do okolí
stavby atd.,
Smluvní cena kryje veškeré náklady na stavební práce, dodávky a služby, zhotovitele související s provedením
díla, nutné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem a úspěšnému a úplnému
dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.
Platba proběhne jednorázově po provedení celého díla nebo formou dílčích měsíčních faktur dle skutečně
provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je odsouhlasený a stavebním dozorem potvrzený
zjišťovací protokol provedených prací.
Zjišťování provedených prací bude provedeno po předání a převzetí díla. V zjišťovacích protokolech bude
uváděna cena bez daně a samostatně DPH.
Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí
zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně uzná za
žádoucí. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání objednatele.
Zhotovitel předloží zjišťovací protokol do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla a objednatel je potvrdí do
5 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.
V případě prodlení s dokončením celého díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole,
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.2
% z dlužné částky za každý den prodlení.
Při předání požadovaného plnění bude sepsán protokol o převzetí, ve kterém bude uveden rozsah a předmět
plnění ve smyslu zákona o DPH.
Ve faktuře uveďte číslo naší objednávky, jinak nebude faktura uhrazena. Fakturu zašlete na výše uvedenou
adresu se splatností nejméně 14 dnů od dne doručení objednateli.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dne 16.12.2020 usnesením č. RM 340/2020.

schválila

Rada

města

Kynšperk

nad

S pozdravem
v. r.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města

Objednávku přijímám v plném rozsahu.

V …………………………………………dne …………………………………

Podpis ……………………………………

Ohří

