
 

 

 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Návrh objednávky (obchodní podmínky) včetně 

příloh  

 

Objednatel: 

HORTUS správa zeleně s.r.o., 

 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00 

IČ: 60486791 

 

 

Věc: Objednávka „Dodávka vřetenové travní sekačky“ 

 

Předmět objednávky 

Objednáváme u Vás na základě zakázky malého rozsahu, v rozsahu zadávací dokumentace a dle 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na „Dodávku vřetenové travní sekačky“ 

ze dne ………………..2015. Předmětem objednávky je dodávka vřetenové travní sekačky.  

Technická specifikace: výkon motoru …………kW, pracovní záběr ……….. cm.. 

Součástí plnění je doprava do místa sídla zadavatele, včetně 1 měsíce zkušebního provozu a 

zaškolení obsluhy (bez PHM a obsluhy). 

 

Travní vřetenová sekačka bude dodána jako výhradně nový stroj! 

 

Plnění bude realizováno do 2 dnů po doručení objednávky objednatelem (zadavatelem). 

 

 

Zahájení plnění: do 2 dnů ode dne doručení objednávky.   

Místo dodání: sídlo objednatele 

 

Sjednaná cena za plnění a platební podmínky: 

 

Celková cena za celý předmět plnění bez DPH    ……….,-Kč 

DPH ve výši 21%                 ……….,-Kč 

Cena celkem za celý předmět plnění vč. DPH     ……….,-Kč 

 

 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nemůže být měněna po celou dobu plnění, vyjma 

případu, kdy dojde ke změně DPH.  

Součástí ceny je doprava na místo plnění, 1 měsíční zkušební provoz a zaškolení obsluhy. 

 

Objednatel a dodavatel výslovně sjednávají, že v případě výskytu poruchy vřetenové travní 

sekačky v době zkušebního provozu, která nebude zaviněna z důvodu nevhodného užívání stroje 

či úmyslným poškozením a jejíž charakter má důsledek v nemožnosti užívání stroje, má 

objednatel právo na vrácení plnění, přičemž mu musí být připsáno na účet do 5 kalendářních dnů 

ode dne vrácení sekačky dodavateli.  

 

Úhrada za dodávku bude provedena na základě 2 faktur a to:  

1. Faktura ve výši 50% ceny při dodání travní sekačky a zaškolení obsahy, přičemž dnem 

zdanitelného plnění je den zaškolení obsluhy po dodání travní sekačky 

2. Faktura ve výši 50% po ukončení zkušebního provozu, přičemž dnem zdanitelného plnění 

je den následující po ukončení zkušebního provozu. 



 

Zadavatel stanovuje, že doba splatnosti faktur činí 14 dnů. Faktura musí obsahovat veškeré údaje 

požadované zákonem.  

 

 

Dnem zdanitelného plnění je v rámci první faktury den dodání travní sekačky do sídla 

zadavatele, dnem zdanitelného plnění druhé faktury (zbývajících 50% ceny) je den ukončení 

zkušebního provozu. O ukončení zkušebního provozu musí být vyhotoven zápis ve kterém bude 

uvedeno, zda sekačka nevykazovala v době zkušebního provozu žádné poruchy. Tento protokol 

musí být součástí faktury jako její příloha. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

Faktura musí obsahovat náležitosti dané zákonem č. 235/2004 Sb. Faktura, která nebude 

obsahovat výše uvedené náležitosti (včetně příloh), bude vrácena k přepracování a lhůta 

splatnosti poběží nově od okamžiku doručení bezvadné faktury. 

 

Smluvní pokuty:  

V případě nedodání travní sekačky ve stanovené lhůtě má objednatel právo na uplatnění smluvní 

pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.  

V případě neodstranění vad v době záruční doby (reklamovaných zadavatelem písemně – postačí 

např. mailem) v termínu do 2 pracovních dní ode dne jejich uplatnění je objednatel oprávněn 

k uplatnění smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení, pokud objednatel a 

dodavatel se nedohodnou na době pro odstranění poruchy delší, než je stanoveno. V případě 

takového ujednání se počítá smluvní pokuta za neodstranění vad až od uplynutí takto sjednané 

lhůty.  

Objednatel má právo od smluvního vztahu odstoupit v případě, že travní sekačka bude v době 

zkušebního provozu vykazovat vadu, kvůli které nelze sekačku řádně užívat nebo bude 

vykazovat opakující se vadu.  

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na uplatnění náhrady škody. 

Smluvní pokuta je splatná 10 kalendářní den ode dne jejího písemného uplatnění u dodavatele. 

Písemné uplatnění lze učinit například i e-mailem. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo započíst splatnou smluvní pokutu 

proti splatné pohledávce dodavatele. 

Dodavatel je povinen mít po celou dobu zajištěný záruční servis, přičemž v případě poruchy 

stroje je povinen zajistit záruční servis do 4 hodin od okamžiku nahlášení a odstranění vady do 2 

pracovních dnů. 

 

Záruční doba: Dodavatel poskytuje záruční dobu v rozsahu …….. (minimálně 24 měsíců) ode 

dne ukončení zkušebního provozu. 

Další podmínky: 

Dodavatel je povinen poskytovat plnění osobně (bez subdodavatele), v případě, že poskytnutím 

služby pověří jinou osobu, odpovídá za poskytnutí služby jako by ji poskytoval sám. Dodavatel 

však není oprávněn přenést plnění dodávky sekačky na subdodavatele. 

 

Pověřené osoby pro zastupování a jednání ve věcech technických: 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických za objednatele: ……………………… 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických za dodavatele………………. 

 

 

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

Žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky.  V přijetí objednávky musí být uvedeno, že 

jde o přijetí objednávky č.j. …../ 2015 na „Dodávku vřetenové travní sekačky  “ , podpis 

statutárního zástupce, datum a razítko organizace IČ: ……., DIČ: CZ…………….., bankovní 

spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle 

objednávky. V případě, že objednávka nebude do 10 dnů potvrzena, považujeme tuto objednávku 

za nepřijatou ze strany dodavatele. 

     

 

                                                                                                                                                                                                           

 S pozdravem 

 

 

  

………………………………………………. 

za objednatele 

 

    

 

Přílohy:  

Příloha objednávky č. 1 - Prohlášení o subdodavatelích s uvedením jejich identifikace v rozsahu 

název, sídlo, IČ, specifikací jejich podílu na zakázce a to vymezení předmětu a vyčíslení ve 

finanční hodnotě. 

 



 

 

 

 

Potvrzení přijetí objednávky: 

 

„Potvrzujeme přijetí této Vaší objednávky evid. číslo ………../2015 ze dne .2015 na „Dodávku 

vřetenové travní sekačky“ 

 

 

 

 

 

Doplní uchazeč 

 

  Jméno a podpis statutárního zástupce :  

  Datum a razítko subjektu 

  IČ :  

DIČ :  CZ                  registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu : 

 

     Podpis + razítko 

 

Zde podepíše uchazeč návrh obchodních podmínek!!!!! 


