
OBJEDNÁVKA č: 0/KPRM/0248/2020
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 06.11 .2020 čislo zakázky:
objednatel: dodavatel:
Statutární město Opava VRBICKÝ s.r.o.
se sidlem Horni náměstl69, 746 01 Opava
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535

se sldlem Pekafská 1639/79a, 74705 Opava
IČ : 28653394, DIČ: CZ28653394

ID datové schránky: 5eabx4t ID datové schránky: db6zv2n
Bankovní spojení: Bankovní spojeni:
Člslo účtu : Číslo účtu :
Zastoupení : e-mail:

Vyřizuje:

Telefon:
e-mail:
Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmlnek následujlcl plněni:

Objednáváme vánočnl osvětlení na Dolním náměstí a na náměstf Osvoboditelů v Opavě.

Místa vánoční výzdoby:
Ratibořská brána na náměstí Osvoboditelů- viz grafický návrh v příloze č. 1
Olbrichova kašna na náměstí Osvoboditelů- viz grafický návrh v přileze č. 2; při instalaci nesmí být kašna poškozena,
osvětlení musí být na vlastní konstrukci (bez nutnosti jakéhokoliv trvalého zásahu do kašny)
Girlandy na stánclch na Dolnlm náměstf

Stromy na Dolnim náměstí- viz grafický návrh v přlloze č. 3
Technickou specifikaci obsahuje příloha č. 4 objednávky.
Instalace musí být provedena v kooperaci s Technickými službami Opava s.r.o.

Světelné systémy musí splňovat s jistou mírou tolerance následující parametry:. Gumový kabel pro venkovní použití (s dvojitou či zesílenou izolací)
• Norma krytí pro venkovní použití: minimálně IP 44 nebo IP 67. Napětí 230 V. Záruka životnosti minimálně dle zákona - 2 roky. Barva -stále svíticf studená bílá. Při použiti světelných řetězů lemující určená místa na budově radnice - max. rozteč LED diod 5 cm. Zelená girlanda na stánky bude mít průměr 30 cm s přibližným počtem 140 větviček na 1 metr. Nazdobena bude
stříbrnými koulemi (lesk, mat) o průměru 5 - 1Ocm - 6 ks/1 m.. Světelné systémy na fontánu - max. rozteč LED diod 5 cm. Propojitelnost kabelů (modulární systém). Vysoká odolnost a životnost kabelů i LED diod. Dostupnost produktů i v budoucnosti (pro případ doplněni či oprav)

Instalace
Dodavatel zajistí instalaci nejpozději do 28. 11 . 2020. Při montáži nesmí dojít k poškození kašny ani jejího zařízeni , stánků ,

brány či stromů .

Celková cena vč. montáže bez DPH : 285 601 Kč vč. DPH
Ceková cena vč. DPH : 345 577 Kč

Počet příloh : o
Sjednaná úplata: 345 577,00 Kč

Splatnost úplaty: do 21 dnů ode dne doručen í faktury objednateli
Doba dodání: do
Místo dodání: Kancelář primátora, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69
Uplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura dar'lovým dokladem nebo účetním dokladem Oej ichž náležitosti jsou dány právními pfedpisy), musl
obsahovat alespor'l tyto údaje: číslo a datum vystaveni faktury, označeni objednatele a dodavatele, člslo objednávky, popis plněn i (označeni zboží nebo
služeb, popis provedených pracl apod.) a výši úplaty a jej I prllohou musl být objednatelem potvrzený doklad o fádném splněni dluhu dodavatele (dodací
list, předávací protokol apod .). Dodavatel smí fakturu vystavit až po fádném splněni svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavfené na základě této
objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu o~ednatele .



V přfpadě prodlenf dodavatele s řádným splněnlm dluhu vyplývajfclho 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 akceptaci jeiiho obsahu (jakékoli
zm~ny, dodatky či odchylky se nepfipouštl) a Wlučně pisemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě
musi být přijeti obJednávky dodavatelem doručeno obJednateli.
Smluvnl strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená přijellm této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a
dohodly se, že tato smlouva (tj. tato objednávka) bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně přlslušných metadat, s výj imkou
údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvnfmi stranami, a kontaktnlch či doplňuj ících údajů (čislo účtu, telefonnf člslo, e-mailová adresa apod.).
Uveřejněni této smlouvy v registru smluv zajisti bez zbytečného odkladu po jejlm uzavřeni objednatel. Nezajistí-li však uveřejněni této smlouvy v registru
smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejiho uzavřeni, je uveřejněni povinen nejpozději do 30 dnů od uzavřeni této smlouvy v
souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňujicl smlouvu se zavazuje splnit podmlnky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzeni o
uveřejněni smlouvy také druhé smluvni straně .

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně pi'ijimá tuto objednávku a zavazuje se svúj dluh z ni vyplývajicl řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje,
že osoba akceptuiícf(podepisujlcl) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.

za objed za dodavatele:
Ověřil správce rozpočtu: I Datum: J 9.11.2020
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