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

      GESPO, v.o.s Objednatel:
      28. října 255
      Ostrava  Mar. Hory             
      IČO: 45197041 Jméno /název firmy ...........................................................................
      DIČ: CZ45197041
      obec ................................................................................PSČ.............
      tel. : 596 622 347

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

IČO....................................DIČ.....................................Tel: ................

   I. Objednávám u Vaší spole čnosti:
  1) Vytýčení stavby :

- plošné …...............................................................................v k.ú. ................................cena dle ceníku GESPO, v.o.s.
- liniové ...................................................................................v k.ú. ................................cena dle ceníku GESPO, v.o.s.
- inženýrských sítí ..................................................................v k.ú. ................................cena dle ceníku GESPO, v.o.s.

  2) Lomové a výškové  body
  a)* žádám vyznačit roxory nebo dřevěnými kolíky zhotovitelem a souhlasím s cenou 10 Kč/1 roxor či kolík+5%DPH
  b)*  provedu v době měření osazení lomových bodů sám a na vlastní náklady

  3) Vytýčení lomových bod ů bude provedeno na základ ě 
  a)* předané projektové dokumentace .........................................................................................................................
  b)* jiné dokumentace s názvem ................................................................................................................................   
   II. Žádám o vyhotovení  
vytýčení stavby v počtu: 2ks technická zpráva 2ks kontrolní kresba 1ks disketa s výkresem *.dgn        
v termínu :a)* základním - do 15 pracovních dn ů ode dne přijetí písemné objednávky

    b)* zkráceném - do 5 dn ů ode dne přijetí objednávky a souhlasím s p řirážkou .........% k základní cen ě

   III. Souhlasím s cenami dle nabídkového ceníku f irmy GESPO v.o.s. pro rok 2008 a stvrzuji svým podp isem 
následující dodací podmínky:

 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli informace potřebné k zajištění a zhotovení díla, zajistí zhotoviteli 

přístup na svůj 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.

 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. Pro případ prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat za každý den prodlení 0,5% z účtované         

částky.

 6. Za podstatné porušení smlouvy budou obě strany považovat nedodržení povinností uvedených v bodech 1. a 4 

 7. Objednatel svým podpisem stvrzuje přijetí těchto dodacích podmínek a souhlas s nimi a souhlasně se 

zhotovitelem prohlašuje, že toto ujednání  tvoří smlouvu o dílo.

     ( * nehodící se škrtněte )

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

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


