
OBJEDNÁVKA č: 0 /MMI/0401/2019
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystaveni objednávky: 20.05.2019 číslo zakázky:

dodavatel:....c:>t:lJ~.c:f~a.teJ: .....
Statutární město.Opava

.. .. ·-·-··-·-··· .. .................... .........
··Hařisen Eiectrtc si3oi: ·s·r:·c;: ................................................................................ ...........

se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava se sídlem Těšínská 2977n9c, 74601 Opava

IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 IČ:-47973862, DIČ: CZ47973862

ID datové schránky: 5eabx4t ID datově schránky: D3krvdj

Bankovní spojenf: Bankovní spojení:

Číslo účtu: Člslo účtu:
Zastoupen[: e-mail:

VyřiZuje: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Telefon: v Ostravě, oddfl C, vložka 5399

e-mail:

....~~e.l.~.ll.t.~.r.n.r ...".:I~.~-~9....9.P.fl.Y~Q~j~~~.~."..~..li...~C?.~.~~~.t.~l~.~~.n..l~~.. liY.~.~~~.Ý.~h .. PI?~.".:I~.n..~.~.. r.'~~-!~.~':'jJ~.! .. P!~~-'.lr:_..... ····-"'''""'"'"'"''""''""''''"""'""""'"'""" .. ......................
Nový elektromotor (KDGN2C 250 M2 KT FL NV IE3, 55 kW) pro čpavkový kompresor

Počet příloh: o
S jednaná úplata: 95 832,00 Kč

Sp latnost úp laty: do 21 dnů ode dne doručeni faktury obj ednateli

Doba dodání: do

Místo dodání: Odbor majetku města, Magistrát města O pavy, Horni náměstí 69
Uplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetnlm dokladem Oejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musl
obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystaveni faktury, označeni objednatele a dodavatele, člslo objednávky, popis plněni (označeni zboží nebo
služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a jej i přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splněni dluhu dodavatele (dodacl
list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splněni svého dluhu vyplývajfclho ze smlouvy uzavřené na základě této
objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě· prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajlciho ze smlouvy uzavfené na základě této objednávky je objednatel oprávněn
od uzavřené smlouw odstouPit. ·
Tato objednévka míde být pPljata a smlouva na jejlrn základě může být uzavřena pouze úplnou a bezVÝhradnou akceptaci jeiího obsahu ijakékoli
změny, dodatky či odchylky se nepflpouštij a výlučně olsemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejiho vystaveni, tzn. že v této lhůtě

rnusi být pfljetl objednávky dodavatelem doručeno objednateli.
Smluvnl strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv,
a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru
smluv obecně neuveřejňuji nebo které maji čí mohou být vyloučeny, smluvni strany výslovně souhlas! s tlm, aby tato smlouva byla ·uveřejněna jako celek
včetně takových informaci a metadat (osobnlch údajů apod.). Uveřejněni. této smlouvy v registru smluv zajisti bez zbytečného odkladu po jejlm uzavřeni

objednatel. Nezajisti-li však uvefejněnf této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejlho uzavrenf, je
uveřejněni povinen nejpozději do 30 dnů od uzavřeni této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uverejňujlcl smlouvu se zavazuje splnit
podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzeni o uveřejněni smlouw také druhé smluvnl straně.

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně příjlmá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z nf vyplývajlcí řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje,
že osoba akceotuifc(Coodepisuifcl) za něi tuto obiednávku je oprávněna tak činit.
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Magistrát města Opavy


