
   Zhotovitel: Objednávka č.:............../2008

GESPO, v.o.s Objednatel:
       28. října 838/255
       Ostrava  Mar. Hory             
       IČO: 45197041 Jméno / název firmy.... ........................................................................
       DIČ CZ45197041            .............................................................................

       tel. : 596 622 347       obec ...............................................................PSČ.........................

ulice ................................................................č.p............................

IČO.........................DIČ...................................Tel: ...........................
 
  I. Objednávám u Vaší spole čnosti:

1)    GEOMETRICKÝ PLÁN  pro:

- pozemek  p.č. .......................v k.ú. …..............................jednotková cena …....... …..........Kč/100m nové hranice+19%DPH

- stavbu p.č. ............................v k.ú. ......................č.p......jednotková cena …....... …..........Kč/100m nové hranice+19%DPH

- břemeno na p.č.. ..................v k.ú....................................jednotková cena …....... …..........Kč/100m nové hranice+19%DPH

2) OZNAČENÍ HRANIC  pozemku dle vyhlášky 26/2007 Sb., § 88
  a)* žádám vyznačit plastovými znaky zhotovitelem a souhlasím s cenou 168,- Kč/ 1 plast. znak + 19% DPH  včetně osazení
  b)*  provedu v době měření osazení lomových bodů na vlastní náklady a vlastním materiálem

  II. Žádám o vyhotovení  
*geometrického plánu  v počtu  ......ks,

v termínu : a)* smluvním - do jednoho m ěsíce ode dne přijetí písemné objednávky
b)* zkráceném - do             ode dne přijetí objednávky a souhlasím s 

přirážkou ........................% k základní cen ě

  III. Souhlasím s cenami dle nabídkového ceníku fi rmy GESPO, v.o.s. pro rok 2008  a stvrzuji         
svým podpisem následující dodací podmínky:
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli informace potřebné k zajištění a zhotovení díla, zhotoviteli přístup     
na pozemek a v případě potřeby na pozemky sousední.
2. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na dopravu na pozemek a katastrální úřad a poplatky na katastrálním     
úřadě a kolková známka.
3. Dílo bude předáno objednateli po jeho vypracování nebo do rukou zástupce objednatele.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu: a)* zálohově ve výši .......................Kč a zůstatek ad b)
         b)* hotově při předání díla nejpozději do 10dnů od vyzvání.
5. Za podstatné porušení smlouvy budou obě strany považovat nedodržení povinností uvedených v bodech 1 a 4.
6. V případě nesrovnalostí v katastru nemovitostí si zhotovitel vymiňuje právo prodloužit termín vyhotovení o dobu 
nezbytně nutnou pro vyřešení nesrovnalostí katastrálním úřadem, případně od smlouvy odstoupit. V tomto případě 
bude zákazník podrobně informován o důvodech tohoto kroku.                      
7. Zhotovitel neručí za změny, které vzniknou v katastru nemovitostí v době mezi předáním geometrického plánu     
objednateli a jeho vkladem objednatelem do katastru nemovitostí. V takovém případě se přepracování 
geometrického plánu hradí.
8. Objednatel svým podpisem stvrzuje přijetí těchto dodacích podmínek a souhlas s nimi a souhlasně se 
zhotovitelem prohlašuje, že toto ujednání  tvoří smlouvu o dílo. 
9. Objednatel musí provést vklad práva sám, pokud není domluveno jinak..

   ( * nehodící se škrtněte )                                                         

V  Ostravě dne ........................

            .............................................................      ...............................................
Za zhotovitele GESPO, v.o.s. Za objednatele:


