
Statutární město 
Olomouc

Objednávka
(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

IČ: 00299308 
DIČ: CZ00299308

Magistrát města Olomouce V Olomouci dne: 11.11.2019

Firma: OBJEDNÁVKA
mmcité 1 a.s. číslo: OB03390/19/ODUR
Bílovice 519 SMO^ODU^n09B^5/20^/BK
68712 Bílovice vyřizuje: flIHHHHHÍBHlIl

tel. č.: 588 488 257

Množství Zboží (pracovní úkon) Kč
Objednáváme u Vás kompletní dodávku a montáž 2 ks ocelového 
atypového rozcestníku orientačního systému (2 sloupy a 12 
směrových šipek), ve shodné barevné kombinaci stávajícího 
informačniho a orientačního systému města Olomouce (červený 
sloup, šedé směrové šipky, bílé piktogramy a písmo), na stanoviště 
„park Pod Dómem“, dle cenové nabídky ze dne 6.11.2019 (viz 
příloha).
Rozsah a místo dílčího plnění díla je vymezeno a specifikováno 
takto:

Kompletní dodávka a montáž 2 ks ocelového atypového rozcestníku 
(2 sloupy a 12 směrových šipek), ve shodné barevné kombinaci 
stávajícího informačního a orientačního systému města Olomouce 
(červený sloup, šedé smčrové šipky, bilé piktogramy a písmo) na 
přesně specifikovaném místě „park Pod Dómem“ - 1 ks rozcestníku 
v zelené ploše, na začátku parku, u chodníku v ul. Dobrovského, 
pozemek parc.č. 87/23 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a 1 
ks rozcestníku v zelené ploše, na začátku parku, u chodníku v ul. 
Komenského, pozemek parc.č. 121/2 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle cenového návrhu ze dne 6.11.2019, v termínu do 
30.4.2020.

Cena díla je smluvní na základě provedené poptávky u dodavatele, 
a je dána takto :
Celková cena bez DPH: 100 880,00 Kč
DPH 21%: 21184,80 Kč
Celkem včetně DPH: 122 064,80 Kč

Fakturace bude probíhat formou dílčího plnění. 85% celkové 
částky bude fakturováno po nákupu materiálu a 
rozpracovanosti. 15 % bude fakturováno po dokončení díla a 
jeho instalaci.

122 064,80
S DPH



Záznam o provedení předběžné řídící kontrolv veřejných výdajů před vznikem závazku 
(§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).
Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídící kontrola:

x Limitovaný příslib
Datum a podpis příkazce operace

Prvek rozpočtu Název prvku rozpočtu Kč
6351 DHDM - pořízení mobiliáře - 

stojany na kola pro cyklisty
122 064,80

Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
Tel: 585 513 111 
www.olomouc.eu

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Olomouc
č.ú. 27-1801731369/0800

razítko

http://www.olomouc.eu

