
OBJEONÁVKA č: 0/KPRM/058212018
(nabídka na uzavření smlouvy)

d t b d ávk 22 11 2018a um vys avent o 'le n y_ -- f č.-1-kák -tsoza zw
objednatel· dodavatel.
Statutárnl město Opava Soundmachlne s .r .o .
se s íd lem Horní náměstí 69, 746 26 Opava se sídlem Studeněves 70, 27379 Tuiany u Slaného
lt 00300535, Olt CZ00300535 lt 28907540, Olt CZ28907540

ID datové schránky 5eabx4t ID datové schránky: nhk3ggz
Bankovní spojení· Česká spoiitelna a .s . Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s .

t islo účtu t islo účtu
Zastoupeni· e-mail :

VyfiZUJe: Zapsán v obchodnlm rejstfíku· 112 · Společnost s ručením

Telefon: omezenym

e-mail·

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedenych podmínek následujlcí plněni:

Hudební vystoupení Michala Hrůzy.

Akce: Město vitá léto 2019
Termín: 22. 6 . 2019
Začátek vystoupeni : 21 .45 hod
Délka trváni vystoupení 60 min
Pfíprava vystoupeni: 60 mtn. pfed začátkem vystoupeni
M isto konáni akce paf1( za Slezankou u Horního nám

Kontaktní osoba Magistrát města Opavy. odbor kanceláf primátora . mob e-mail·

Zodpovědná osoba:

ObJednatel zajistí
. podium. světelná aparatura. ozvučeni - dle požadavku dodavatele.
. zázemí - backstage u podia,
. parkováni pro dovoz techniky v blízkosti místa akce.
. občerstveni pro dodavatele.

Cena celkem 157 300,· Kč včetně DPH (částka bude vyplacena do pétt dnů od ukončeni akce)

Počet pnloh: o
Sjednaná úplata 157 300,00 Kč

S~atnost úplaty: do 21 dnů ode dne doručeni faktury objednateli

Doba dodání: do

Místo dodání: Kanceláfpnmátora. Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69
Uplata musi být vyůčto11ána fakturou Neni-h faktura daňovým dokladem nebo ůčetnlm dokladem (Jejichž nález~osti JSOU dény pr811nim1pfedpisy). musi
obsahovat alespol'l tyto ůdaje číslo a datum 1/yslaveni faktury . označeni objednatele a doda11atete . člslo ObJednllllky. POPIS plněni (oznaeeni zbot í nebo
slu!eb. popis provedených prací apod ) a ~i ůplal y a tei i plilohou musi bYt obJednatelem polllrzený doklad o tádném splněn i dluhu dodavatele (dodací
hst pfedállaci p~otokol apod 1 Dodavatel smí fakturu 1/yStalllt at po fádněm splněni s11ého dluhu vyplývajiclho ze smlouvy uzavfeně na základě této
obJednavky Faktura musl být doručena na llý~ ulledenou adresu objednatele
V pllpadé prodlení dodavatele s tádným splněním dluhu vyplývajíclho ze smlouvy uzavfene na zakladé teto ObJednavky 1e objednatel oprilvnén
od uzavfené smlouvv odslouDII
T•to ob;ednbka můte bjt plijm • smlou11a na jejlm úkt.di můie bYt uzavřena ROUZ• úplnou a bezvýhradnou al!cep!aci ieilho 9buhu (jal!•koli
zmfny, doct.tky čl odchylky" nepfipoutti) a Wluent pilemnou formou. a to nejpozdtji do 10 dnů od ct.!a jejího vys!avení, tzn. te v t"o lhůtt

musí být pfijeti objednhl!y doct.va!alem doručeno ob!edneteli.
Smluvní strany shodné prohla, ujl. že smlou11a uza11lená na základě lélo objednávky Je po11ínné uvefejl'lovanou smlou11ou dle zákona o registru smlw .
a dohodly se te tato smlouva bude wefeJnéna 11 regiStru smluv 11 ce lém rozsahu nebol' obsahuje·~ rnformace č 1 metadata které se dle zákona o reg1stru
smluv obecné newefejťluJ I nebO ktere ma1i čr mOhou být vyloučeny smiUIInr strany llýslo11né souhlasi s hm aby tato smlouva byla wete1néna Jako celek
11četné takOI!yCI'I rnlormaci a metadat (osobních ůdaju apod ) UvefeJnéní teto smlouvy v regrstru smluv UJISti bez zbytečného odkladu po 1e1ím uzavfeni
ObJednatel Nezajisll-h 11~ak uvefetnéní této smlouvy v regrstru smiUII v souladu se zákonem obJednatel neJPOZděJi do 15 dnu od jejího uza11leni. je
Ullefejnéni pov1nen neJpozději do 30 dnu od uzavlenl této smlouvy v souladu se zákonem zajtShl doda11atel Strana ullefetl'luj icl smlou11u se zavazuJe splnit
~minky_2!o to a~.!Pf!vce rt;grstru smlw zaslal ~tvrzeni o u11efej~ni smlouvy také druhé sm~u110 l straně

~a11atel svym podpiSerTI úplné a bezllýhradně piiJima tuto objednávku a za11azu1e se svuJdluh z ni vyplývattco fádně a 11ča$ spiiirt Doóa11atel prohld UJe
osoba akce~tuJ iC i lDod~tSUJ íCil za něJ tuto obj!!dnállku je 02rá11néna tak čonrt __ ___ 1



za obJednatele
Ověřil správce rozpočtu. [

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor kanc~lář primátora

Magistrátu města Opavy 3

Horní náměstí 69, 746 26 Opava
'Il~ ··..;~:,~
' {'

Datum -1

razólko a podpós dodavatele ~


