OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy)
datum vystavení objednávky:
objednatel:
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27
746 01 Opava
IČ: 00318574, DIČ: CZ00318574
Nejsme plátci DPH
bankovní spojení: KB Opava
číslo účtu: 22132821/0100
ID datové schránky: gyzv7st
zastoupen: Mgr. Zuzanou Bornovou, ředitelkou
vyřizuje: Valentová Zuzana
telefon: 553 714 005
e-mail: valentova@okpb.cz

číslo:

KPB_13_2020
8.1.2020

dodavatel:
TS Bohemia, a.s.
Sladovní 103/3
IČ:62304381

. DIČ:62304381

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu:4179052/0800
ID datové schránky:
zastoupena: Bc. Jaroslav Drajsajtl
vyřizuje: Bc. Jaroslav Drajsajtl
tel.: 585157464
e-mail:
jdrajsajtl@tsbohemia.cz

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek
následující plnění:
Objednávka na nákup zboží v roce 2020. Objednávky budeme realizovat přes Váš e-shop Osoba
oprávněna objednávat zboží: Bc. Miloš Bednařík, systémový administrátor
( milos.bednarik@opava.cz).

sjednaná úplata:
splatnost úplaty:
doba dodání:
místo dodání:

č včetně DPH (pokud úplata podléhá dani):
do 14 dní ode dne doručení faktury objednateli
Dle dohody u konkrétního nákupu nebe služby
Sídlo objednatele
bez DPH:

Úplata musí být vyúčtována fakturou (daňovým dokladem), která bude obsahovat vedle náležitostí daňového dokladu číslo
objednávky a popis plnění (označení zboží, popis provedených prací apod.) a její přílohou musí být objednatelem potvrzený
doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po
řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být zaslána na
výše uvedenou adresu objednatele.
V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je
objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou
akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou,
a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem
doručeno objednateli.
Smluvní 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 neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny,
smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat
(osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel.
Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění
smlouvy také druhé smluvní straně.
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas
splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.

za objednatele:
Ověřil správce rozpočtu: Zuzana Valentová
podepsal Mgr.
Mgr. Zuzana Digitálně
Zuzana Bornová
Datum: 2020.01.09
Bornová
14:11:26 +01'00'
___________________________

Mgr. Zuzana Bornová
ředitelka
Knihovny Petra Bezruče v Opavě

za dodavatele:
datum:
podepsal
Jaroslav Digitálně
Jaroslav Drajsajtl
Datum: 2020.01.09
Drajsajtl
13:09:02 +01'00'
___________________________

Razítko a podpis dodavatele

