Objednávka • Odbor rozvoje města

Objednatel:

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Banka:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

KB Sokolov
521391/0100
00259586
CZ00259586

Datum vystavení:
Datum dodání:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

07. 07. 2021
22. 07. 2021

Dodavatel:

OBJ/792/2021/ORM

SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939
35601 Sokolov

IČ:
DIČ:

25248758
CZ25248758

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: Areál Baník - oprava skateparkové rampy
Množství
1.00 kpl

Popis
Areál Baník - oprava skateparkové rampy
cena za
Celková cena s DPH:

Cena bez DPH
112150,60 Kč
135702,23 Kč

Smluvní podmínky objednávky:
1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
2. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3. Záruční doba 24 měsíců od data předání.
4. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je
objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
5. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
6. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis
uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce
předána předávacím protokolem objednateli.
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7. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat
veškeré náležitosti.
8. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru
plátců DPH, na portálu finanční správy.
9. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je
pro tuto činnost náležitě kvalifikován.
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.

Renata Oulehlová
starostka města
Příloha: Cenová nabídka dodavatele

