
OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MMK/SML/312/2019
Datum vystavení: 26.3.2019
Vystavil: JOSEF-NOVAK

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
IČO: 00297534

Dodavatel:
Ateliér Genius loci, s.r.o. 
Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 64086135

Objednáváme u vás:

Objednáváme návrh prostorového a dopravně-provozního řešení pozemků parcela č. 501/184 
a 501/159 v k.ú. Ráj a úprav sousedních pozemků v šíři min. 10 metrů na každou stranu. 
Zpracovaný materiál bude řešit zájmovou lokalitu (např. dopravní komunikace, stanoviště 
na směsný a komunální odpad, plochy pro parkování osobních vozidel, veřejné osvětlení, 
dřeviny, odvodnění zpevněných ploch, atd.).  

předpokládaná cena za provedení předmětu této objednávky činí      120.000,00 Kč bez DPH 
DPH                                                                 25.000,00 Kč 
celkem                                                             145.000,00 Kč vč. DPH 

Termín realizace této objednávky je 10 týdnů od zveřejnění v registru smluv.  
Úhrada za provedení předmětu díla této objednávky bude provedena jednorázově po předání  
a převzetí dokončeného díla. Splatnost faktury požadujeme 30 kalendářních dnů od doručení 
na podatelnu SMK. 

Hodnota objednávky (bez DPH): 120,000.00 CZK 

.........................., ..........................
Schválil: správce rozpočtu, příkazce operace 
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Pokyny:

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně 
příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: josef.novak@karvina.cz.

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky. 
V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na faktuře DIČ. 
Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 
98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob

Žádáme/máme zájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do 
náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Akceptace objednávky:
Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

..............................
Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele) 
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