
_ 
-żę : 

U 

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh 

"at 

Døđzvązęız VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 

Hevos interier, s.r.o. NAŠE ZN.: 45/9/ 19/7000 
Olomoucká 1696 
789 01 Zábřeh vyŘ1zUJE; 
„ Ing. Marcela Balvínová 

Ic:ˇ 25861492 
DICì CZ25861492 DATUM. 4_ 2_ 2019 

Objednávka č. 45/9/ 19/ 7000 

Objednáváme u Vás výrobu a montáž kancelářského nábytku do kanceláře 044 (matrika) v budově 1 
MěU Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 dle Vaší cenové nabídky ze dne 04.02.2019, která je nedílnou 
Součástí této objednávl‹y. 
Záruční doba: 24 měsíců 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé Smluvní 
Strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnostl, nevyužljí je ke svému 
finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím 
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany a nepoužijí tyto informace a 
materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy či objednávky. 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmysiné zcizení nebo zpřístupnění Informací třetí Straně. 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie infomwací a 
dokumentů, k nimž Získá byt' jen náhodně přístup v souvislosti S plněním této smlouvy či objednávky. 
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy či objednávky může přijít do styku S 
osobními a cltlivými údaji podiéhajícímì ochraně podle Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a O změně některých zákonů, v platném Znění, nebo S utajovanými skutečnostmí podle zákona. 
412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese 
plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 
5. Zhotovitel se zavazuje Seznámit S tímto ustanovením všechny Své zaměstnance, subdodavatele a 
jiné osoby, které budou Zhotovítelem použity pro plnění této smlouvy či objednávky. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnlly povinnosti podle tohoto ustanovení ve 
stejném rozsahu jako zhotovitel. 
6. Objednatel má právo provést kontrolu Znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů a jiných osob, které Zhotovitel užije k plnění této smlouvy či objednávl‹y. Pokud 
objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou 
osobu užívat pro plnění této smlouvy či objednávl‹y. 

Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč) 
bez DPH S DPH 

_ __. ....._.._ __., v _v __- -_.... _ v _ ..<...~_‹___...__ _ v 
_ 

v v v v v-._._-._ _. 

1.C|0dání nábytkuˇbudl MěU 1 kpl 138 590,00 167 693,90 
Zábřeh - cena Smluvní 
'filkem včetně'DPFI_ıIIe platné leglšlativy 167 693,90 

Převezme: Ing. Marcela Balvínová, tel: 

Termín dodání: I`0 15/1 _ '5_ 2 0 4? 
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

Mësıø Zábřeh, Masarykova námèflfl S10/6, 789 01 Záhrflh, Teıefønz
E-maıız ID DS: hkshqzf, IC: 003 O3 640, DIČ: cz 003 03 640, www.zahr‹zh.cz



Strana, 2 

Fakturační údaje: 
__ ˇ 

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IC: 00303640, DIC: CZ00303640 

Prosím, přiložte k faktuře následující dokłady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře 
vždy uvádějte číslo objednávky 45/9/ 19/7000. 
Dodavatel souhlasí S uveřejněním objednávky podíe Zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá 
platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv na portálu veřejné 
Správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno Zákonem. 
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vedoucí Oboru technıcke spravy - prıkazce operace 
ı "Q „, _, ˇ n , V 'ˇ ' "" 7""' """"' ' 
Udaje pro vnıtrnı potrebu MU Zabreh:
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Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OIJ Ka 0rgC AUPAP T2. ICOAP ICOTI 
0 O 61 71 51 37 O 0 0 9810 0 511,0 0 O O O 
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Spravce rozpočtu: 

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Teìefon: 
Email: ID DS: hk9bq2f, łČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640, www.zabı'eh.cZ_






