Dobrovolný svazek obcí Veselsko
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí I
IČ: 71183663
předseda DSO Veselsko
Hopštejn spol. s r.o.
Orešínská 83/3
62100 Brno-Jehnice
IČ: 29279551
Ing. Jiří Hájek
tel./mail: 603445928 / hopstejn@hopstejn.cz
Veselí nad Lužnicí dne 24.5.2017

Objednávka
Objednáváme u Vás, jako dodavatele, výrobu a dodání skákacího hradu Hopštejn 7 s příslušenstvím,
přepravním vakem a nástupním kobercem (dále jen „zboží“) v rámci akce: „Rozvoj společenského života
mikroregionu a činnosti svazku Veselsko“, jejíž realizace je spolufinancována v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017. Cena za dodání zboží je 214 266 Kč včetně DPH dle
předložené cenové nabídky.

Podmínky
Cena je stanovena jako maximální a kryje veškeré náklady související s dodávkou zboží a bude vyplacena
po protokolárním předání a převzetí zboží objednatelem. Při předání zboží bude objednateli předána i
faktura vystavená dodavatelem se splatností 21 dní, nebude-li dohodnuto jinak. Faktura bude mít
náležitosti daňového dokladu. DSO Veselsko NENÍ PLÁTCEM DPH.
Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně zboží, tedy dohodnuté ceně. Faktura bude obsahovat mimo
jiné označení plnění: dodání skákacího hradu Hopštejn 7 v rámci akce: „Rozvoj společenského života
mikroregionu a činnosti svazku Veselsko“.
Závazek bude uhrazen na číslo účtu uvedené na faktuře. Musí se jednat o účet, který je zveřejněný na
daňovém portálu MF ČR.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do
data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel
podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem podání opravené nebo nové faktury
objednateli.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení či odstoupení od
objednávky a vrácení zboží.
Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Předpokladem pro proplacení faktury je předání bezvadného zboží v termínu nejdéle do 30.7.2017.
Pokud dodavatel nepředá zboží ve výše uvedeném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý i započatý den prodlení do předání zboží. Při
prodlení s předáním zboží delším jak 2 týdny je objednatel oprávněn od objednávky bezplatně odstoupit.
Zboží musí být převzato zápisem podepsaným objednatelem i dodavatelem.
Při předání zboží budou objednateli předány relevantní dokumenty – záruční list, návod v českém jazyce,
apod.

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu objednávky až úplným zaplacením dohodnuté ceny dle této
objednávky.
Záruční lhůta bude činit minimálně 24 měsíců, pokud není standardně výrobcem poskytována delší záruční
doba, a to ode dne předání a převzetí bezvadného zboží.
Fakturační adresa:

Dobrovolný svazek obcí Veselsko
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí I

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Veselí nad Lužnicí
Č.účtu: 705760309/0800
IČ: 71183663
DSO Veselsko není plátcem DPH.
Tel.č.: 381 548 131 (Ing. Dubská, účetní DSO Veselsko)

………………………..
RNDr. Ladislav Sýkora
předseda DSO Veselsko

Potvrzení objednávky
V …………………………….. dne……………………
podpis a razítko……………………...………………….

