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Ing.arch.Jan Stach
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Klokotská 105
390 01 TÁBOR

29.5.2015

OBJEDNÁVKA
I.
Smluvní strany
Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Ing.arch.Jan Stach - Architektonické studio ASKA
Klokotská 105, 390 01 Tábor
103 23 406
CZ520301349

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
002 50 805
CZ00250805
Ing. Jaroslavou Martanovou - starostkou
Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice, expozitura Vimperk
19-722 281 / 0100
II.
Předmět a rozsah objednávky

Ve smyslu Vámi podané cenové nabídky ze dne 20.02.2015 u Vás objednáváme zpracování
stavebně historického průzkumu tří vybraných bašt dochovaného fortifikačního systému
města Vimperk, a to bašt sit. na pozemcích parc.č. 417 (stav.), 1657 (stav.) a 159 (stav.)
v k.ú.Vimperk. Stavebně historický průzkum a jeho výstup bude proveden dle metodiky NPÚ.
Výsledný elaborát bude předložen zhotoviteli :
4 x v originální listinné podobě
1 x v elektronické podobě na CD nosiči

III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v
těchto termínech:
01.06.2015
- zahájení realizace smluveného předmětu díla
15.10.2015
- ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do
IV.
Cena za dílo
1. Cena za kompletní touto objednávkou smluvené dílo (definované v čl. II.) a podrobně
specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20.2.2015, která je přílohou této
objednávky, byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č.
526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků a činí:
SHP - bašta na p.č. 417
SHP – bašta na p.č. 1657
SHP – bašta na p.č. 159
Maximální celková cena díla

45 000,00 Kč vč. DPH
40 000,00 Kč vč. DPH
40 000,00 Kč vč. DPH
125 000,00 Kč vč. DPH (103 306,00 Kč bez DPH)

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku
aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je
povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
3. Zhotovitel , prohlašuje, že výše uvedená cena obsahuje veškeré práce a náklady nutné
k realizaci díla definovaného v článku II. této objednávky
V.
Platební podmínky
1. Smluvní strany se po odsouhlasení obou stran dohodly, že dílo bude realizováno bez
záloh.
2. V průběhu realizace díla je možné ze strany zhotovitele vystavovat dílčí faktury. Taková
fakturace bude vždy podložena předáním ucelené dílčí části předmětu plnění objednateli a
oboustranně potvrzeným zápisem o jejím předání a převzetí.
3.Splatnost faktury bude činit 14 dní.

Ve Vimperku dne 29.5.2015

V Táboře dne 1.6.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Szabová, v.r.
…………………………
Alena Szabová-zást.ved.odboru IU

Stach, v.r.
…………………………
Jan Stach

