
 OBJEDNÁVKA

Odběratel: Datum vystavení:
Město Hranice 0.0.0000
Pernštejnské náměstí 1 Vystavil:
753 01 Hranice, ČR Čabalová Dagmar Ing.
IČ:  00301311 Telefon:
DIČ: CZ00301311 581828200
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice E-mail:
č.účtu:   1320831/0100 dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz

Dodací lhůta:
0.0.0000

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0435/2019/ORM

Dodavatel:
Ing.arch. OBENAUS MILAN
Malinovského 80/2
77900 Olomouc
IČ: 11531479

POPIS, MNOŽSTVÍ CENA

Objednáváme u Vás zpracování úpravy projektové dokumentace v rámci akce "Revitalizace
městského hřbitova v Hranicích I.etapa (starý hřbitov)  a III. etapa (urnový háj) ". Úprava
zahrnuje vypracování dodatku ke stávající projektové dokumentaci pro realizaci stavby s
ohledem na již provedené práce v rámci I. a III. etapy, tj. vybudování části ohradní zdi v rámci I.
etapy a oplocení v rámci III. etapy, dále realizaci epitafních desek v rámci I. etapy. Součástí
upravy bude i redukce urnových hrobů v rámci III. etapy. Úprava bude zahrnovat i provedení
opravy části ohradní zdi "úsek d" po provedené demolici skleníků.
Cena za provedené práce dle nabídky:
III. etapa .........................19.500,- Kč
I. etapa ...........................36.500,- Kč

Rozpis jednotlivých prací je uveden v nabídce ze dne 08.08.2019 a 18.8.2019, která je přílohou
této objednávky.
Zhotovitel není plátce DPH.
Termín předání díla 10/2019.

56000,00 CZK

    Celkem s DPH 56000,00 CZK

Objednávku vystavil: Čabalová Dagmar Ing. Datum: 02.09.2019

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu podatelna@mesto-hranice.cz nebo do datové schránky (id -
q8abr3t).



Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je
považována za uzavření smlouvy.


