
  

OBJEDNÁVKA  ČÍSLO: 20018 

  ODBĚRATEL :   DODAVATEL: 

  Město Horažďovice     ČEVAK a.s. 

  Mírové náměstí 1     Severní 8/2264 

  341 01 Horažďovice   
  370 10 České Budějovice 
  

  IČO: 00255513,  DIČ: CZ00255513     Tel. XX 

  Bankovní spojení:     e-mail: XX 

  Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy   IČO: 60849657 

  číslo účtu: 27 - 0821898399/0800   DIČ: CZ60849657  
Dodavatel se zavazuje, že nepodléhá-li smluvní vztah výjimkám dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. „o registru 

smluv“, nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověří, že tato objednávka byla uveřejněna v 
registru smluv a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona nenabývá smlouva uzavřená 
přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří 

měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že 
podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli 
vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit. 

Dodavatel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 „o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. "o zpracování 
osobních údajů" bere na vědomí, že osobní údaje fyzických osob uvedené v této objednávce a získané v rámci 

takto založeného obchodního vztahu budou objednatelem evidovány, zpracovány a zpřístupněny z  důvodu 
plnění smlouvy, vypořádávání práv a povinností z ní plynoucích, pro ochranu a uplatňování práv, pro vedení 
zákonem předepsaných evidencí a plnění zákonem uložených povinností.  

Dodavatel bere na vědomí, že obsah této objednávky a dalších dokumentů takto založeného obchodního 
vztahu bude při splnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“ přístupný nahlédnutím do 
tohoto registru, a že může být třetím osobám sdělen při plnění povinností objednatele dle zákona č. 106/1999 

Sb. "o svobodném přístupu k informacím".  
  Předmět dodávky: 
  Objednáváme u Vás výměnu 2 ks optických kyslíkových sond včetně montáže a zprovoznění 3. a  
  4. provozní linky na ČOV v Horažďovicích dle Vaší cenové nabídky ze dne 30.03.2020. 
   

  Optická kyslíková sonda 2 ks . . . . . . . . .    59.580,- Kč bez DPH 
  Montáž, zprovoznění, doprava . . . . . . . .      9.890,- Kč bez DPH 
  Celkem                                                        69.470,- Kč bez DPH 

 

  Platební podmínky: Po předání bezvadně dokončené části díla, splatnost faktury je 30 dní od  

  doručení. Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.  

 Termín provedení:                do 31.08.2020       

  Záruční podmínky:             24 měsíců   od  předání 

   Individuální příslib:       

  Vyřizuje: 
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem 

podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 
vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a 
správnost připravované operace.  Operace je v souladu s právními 

předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její 
hospodárností, účelností a efektivností. 

  Ing. Josef Silovský 

  Odbor investic, rozvoje a majetku města 
  Telefon: 371 430 558 
  Email: silovsky@muhorazdovice.cz 

  

kontrolu provedl příkazce operace: 

  Dne: 06.04.2020  kontrolu provedl správce rozpočtu: 

  Dne: 08.04.2020  

Přijímám tuto objednávku jako nabídku na uzavření smlouvy,  
bez dodatků, výhrad, omezení či změn a zavazuji se podle ní objednateli 
plnit.  

podpis oprávněné osoby dodavatele: 

mailto:silovsky@muhorazdovice.cz


 


