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CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za zhotoveni díla dle článku 1. a 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

. ve výši 6 000,- Kč bez DPH
1 260,- Kč DPH 21%

Cena celkem včetně DPH 21% 7 260 ,- KČ

Cena je konečná, zhotovitel je plátcem DPH.

Cena za dílo bude účtována po ukončeni díla se splatnosti 15 dni od předáni díla objednateli.

SOUČINNOST OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje:

· poskytnout zhotoviteli povinné přílohy v požadované formě (originál nebo ověřená kopie), všechny
údaje a doklady dle článku 1. této smlouvy s dostatečným předstihem, aby mohly být zapracovány
do seznamu příloh a zkompletovány v originále i kopiích

· průběžně na výzvu zhotovitele konzultovat rozpracované dílo
zajistit na výzvu zhotovitele podpisy statutárního zástupce žadatele na příslušných dokumentech
žádosti

POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje:

· vyžádat si včas potřebné informace pro vypracováni díla
· vypracovat žádost tak, aby projekt byl hodnotitelný, dosáhl co nejvyššího hodnoceni a byl tak

vytvořen objektivní předpoklad pro možnost získáni' dotace.

V Babylonu dne 20.12.2019
Ve Stráži nad Nisou d,, a· A. i2 O ,20

Objednatel:
Obec Babylon

Zhotovitel:
Za TEWIKO systems, s.r.o.

Pa,,1 Bamb sek,e
starosta obč

TEWIKO systems, s. r. o.
Dr. Milady HOrákové l 85/66
460 07 LIBEREC CZ
IČO: 25472887 DIČ: CZ25472887

jednatel společnosti

http://www.tewiko.cz



Smluvní strany

Obec:
Babylon

Adresa:
Babylon 27
344 01 Domažlice

L-asíoupená: Pavel Bambásek , starosta

Telefon:

e

|CO:
Číslo účtu:

+420 724 287 936

info@babylon-obec.cz

00572551
762082399/0800

(dále jen ,,objednatel")

TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec,
zaDsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústi nad Labem, odd. C, vložka 19676.;
:Č -25472887, DIČ: CZ25472887, zastoupená jednatelem
Telefon:
Bankovní spojeni: ČSOB Liberec, č. ú: 184702858/0300
(dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají objednávku, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni díla na vlastni
'" ±ezpeči v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k
zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni podle podmínek obsažených dále v objednávce

"ředmětem smlouvy je kompletní projektová příprava akce

výstavba vÍcegeneračniho fitness hřiště v obci Babylon

včetně zpracováni technické projektové dokumentace, žádosti o poskytnuti podpory v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR)

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy dílo v následujíckn rozsahu:

1.1 technická projektová dokumentace na dětské hřiště ( do 30 ti dnů od převzetí
podkladů : tato objednávka, data pro vypracování žádosti, original list vlastnictví a
odsouhlasená cenová nabídka.)

1.2 vypracování žádosti o dotaci
o vypracováni a kompletace povinných a případně nepovinných příloh žádosti

o dotaci na MMR v terminu pro předkládáni žádosti uvedeném ve výzvě

Práce na díle v rozsahu článku 1.1 a 1.2 této objednávky budou provedeny nejpozději v terminu 3
dnů předcházejÍcÍch datu stanovenému výzvou jako uzávěrka pro předkládání žádosti. Dílo bude v
písemné podobě dodáno na adresu objednatele.

TEWIKO systems, s. r. o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 LIBEREC CZ
IČO: 25472887 DIČ: CZ25472887

hltp:,"/www.tewiko.cz


