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Datum: 20. 11. 2018

,OBJEDNAVKA 468/2018

Číslo objednávky dle příslušné evidence:

OBJEDNATEL DODAVATEL

ZŠ Nové Město na Moravě Jiří Zahradník
Vratislavovo nám. 124 Lesní 751

59231 Nové Město na Moravě 59231 Nové Město na Moravě

IČ: 70284725, DIČ: CZ70284725 IČ:60409657

Bankovní spojení: : Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:.
Tel.:

1. Specifikace zboží/služeb: Objednáváme si u Vás rekonstrukci vestavěných skříní (vitrín) včetně osazení
bezpečnostním sklem na přístavbě školy

2. Termín a místo dodání:
12/2018
Základní škola Nové město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě
Odloučené pracoviště: Tyršova 321, Nové Město na Moravě
3. Cena (bez DPH, vč. DPH):
93.500 Kč bez DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě, 14 dnů po podepsání dodacího listu či předávacího protokolu,
platba převodem, splatnost faktury 14 dnů

5. Zvláštní požadavky (výše smluvní pokuty, apod.):
Zboží bude dodáno na adresu Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě a jeho předání bude potvrzeno
podpisem na dodací list či předávací protokol. V případě zjištěných nedostatků budou tyto nedostatky či výhrady
uvedeny na dodacím listu či předávacím protokolu a dodavatel je povinen uvedené výhrady vypořádat do 90 kal.
dnů od podpisu dodacího listu či předávacího protokolu. Za nedodržení této lhůty se stanoví sankce ve výši 0,1%
z ceny plnění za každý započatý kalendářní den.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č 128/2000 Sb., o obcích) ke
shromažďován! nakládání a zpracováván! osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle § 147 a) zák. č137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na svém profilu tuto objednávku, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
jež je předmětem této objednávky a případně seznam subdodavatelů prodávajícího.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlas! s jejím uveřejněním celého obsahu této objednávky v registru
smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany této objednávky shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního



tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednavatel a Dodavatel se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru
smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (" zákon o registru smluvil) je.ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, která je
povinna tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k
uveřejnění v registru smluv.

V Novém městě na Moravě

Dne 20.11.2018

Podpis objednatele:

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

Potvrzuji přijetí objednávky: V
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