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010 Na základě Záznamu o provedení 
                1 Jedn.výk.     154.500,00        154.500,00

a výsledku průzkumu trhu a o zadání VZMR II formou přímé objednávky č.j.: 53492/2016-MZE-12131 ze
dne 19. 9. 2016, objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci stavby
-  zbudování výtahu v budově MZe Šumperk, Nemocniční 1852/53, dle specifikace požadovaného plnění
uvedeného ve Výzvě k podání cenové nabídky č.j.: 50708/2016-MZE-12131 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen
"Výzva"), kterou jste svou odpovědí (podáním cenové nabídky) na tuto Výzvu akceptovali.

Zhotovitel potvrzením objednávky dále akceptuje níže uvedené podmínky zadavatele:
- Za nesplnění jakéhokoliv termínu pro předání díla, uvedeného ve Výzvě, zaplatí zhotovitel smluvní
pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku.
- Za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti o informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl
zhotovitel či jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, v souvislosti s realizací zakázky, a které
jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.
- Za každé jednotlivé porušení povinnosti projektanta či jeho náhradníka, která je specifikována ve
Výzvě v Předmětu požadovaného plnění jako součást díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2
000,- Kč.
- Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je
zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu.
- Zhotovitel je povinen, po reklamaci uplatněné zadavatelem, bezplatně odstranit vady díla vzniklé
během záruční doby.
- Záruční doba na celé dílo, vč. jednotlivých částí díla začíná plynout ode dne převzetí části díla 4 a trvá
do skončení záruční doby Stavby.
- Cenu za provedení předmětu plnění  uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
dodavatele. Dodavatelem vystavená faktura musí obsahovat odkaz na objednávku služby a musí

Dodavatel:
Ing. Jaroslav Mašek AGROPROJEKTA,
projekční a inženýrská kancelář
Čsl. Armády 203/37
787 01 Šumperk
IČ: 11572116

Adresa dodání:

Ministerstvo zemědělství ČR
12131 Oddělení správy budov
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Dodejte nejpozději do: 15.12.2016

Upozornění: objednané dodejte (proveďte) na uvedenou adresu. Fakturu vybavenou předepsanými náležitostmi dle platných předpisů včetně

pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odběratele. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, a v adrese

uveďte jméno objednatele či  kontaktní osoby včetně čísla odborného útvaru.

Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. MZe jako smluvní strana

zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.
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obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy. Splatnost
faktury činí 30 kalendářních dnů a počítá se ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.
12. 2016. Viz podrobnější informace na:
https://portal.mze.cz/ssl/web/file/473258/Priloha_c._2___Soutezni_rad.docx.
- Součástí díla je i poskytnutí autorského oprávnění v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 objednávky,
jedná se o Prohlášení autora/spoluautorů projektové dokumentace. Tato příloha, řádně podepsaná a
vyplněná všemi autory/spoluautory, bude součástí předání části díla 3.

_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK včetně DPH           154.500,00 
Nejsme plátci DPH

Ing. Jiří Boháček
ředitel odboru vnitřní správy

Elektronicky schváleno
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