
Město Třeboň 
Odběratel: Město Třeboň Palackého nám. 46/II, 37901, Třeboň IČO 00247618 

 DIČ CZ00247618 

 

Objednávka číslo: 750/5648/20 

 Dodavatel: 

  

  ATELIER APS s.r.o. IČ0 26095301 

  Kaplířova 717/3  

  37001 České Budějovice  

  

 

Odbor číslo: 0750  

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Ze dne: 11.02.2020 

Číslo: XXXXXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX 

 Telefon  

 e-mail: XXXXXXXXX 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

 

Celková částka 241 395,00   Kč   * včetně DPH bez DPH 

Vypracování architektonicko-provozní a objemové studie rekonstrukce a přístavby sportovní haly v Třeboni. 

Termín předání kompletní studie: do 30.04.2020 

V případě skrytých překážek, případně zjištění nepředvídanéých skutečností souvisejících s realizací zakázky, které mají vliv 

na termín dokončení díla, projedná dodavatel bez zbytečného odkladu s objednatelem další postup prací. 

Schůzky v rozpracovanosti zakázky: minimálně 2x na výzvu objednatele nebo dodavatele za účasti vedení města a případně 

také uživatelů sportovní haly 

Předání dokončené studie: 3x v tištěné formě, 1x na DVD 

 

 

 

 

 

 

Režim PDP Kód CZ-CPA 

* Ano Ne 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Třeboň. Uveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv zajistí město Třeboň, a to v případě, že je zákonem o registru 

smluv uveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, která podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv uveřejněna ani do 3 měsíců od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

  

Fakturu zašlete Město Třeboň  

na adresu: Městský úřad  

 Palackého nám. 46/II Hajna Pavel Ing. 

 379 01 Třeboň razítko a podpis 

  

Číslo objednávky uvádějte ve styku s námi. 

Kopii objednávky zašlete společně s fakturou. Pokud nebude u došlé faktury přiložena objednávka města, automaticky dojde k jejímu 

vrácení bez její evidence. 

 

Dodavatel potvrzuje objednávku: ......................................... 

(možné také potvrdit prostřednictvím prostého e-mailu) Jméno a podpis 

 

* Nehodící se škrtněte 

 


