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Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: O/2840/2020/OSOM
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum: 11.11.2020

Objednávka č.: O/2840/2020/OSOM/Hrt
Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek
Předmět: Náměstí Svobody 7, bytová jednotka 32, bytový dům

- Demontáž otopných těles
- Oprava a výmalba omítek za otopnými tělesy
- Výměna všech rozvodů plynu ke kotli v mědi
- Montáž nových otopných těles, zapojení, odzkoušení
- plynovodu
- Montáž kondenzačního kotle vč. kontrola spalinových cest
- Úprava a zapojení, odzkoušení, uvedení do provozu
- Revize
- Úprava elektroinstalace vč. zásuvek a vypínače pro umístění a zprovoznění kondenzačního

kotle
- Úklid a likvidace odpadů na skládku

Přímé zadání zakázky provedeno z důvodů bezpečnostních rizik v BJ.
Kontakt:
Cena bez DPH do: 107.500,- Kč
Lhůta plnění: neprodleně po obdržení objednávky
Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději
do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.
Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.
Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.
Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění
najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého
zdanitelného plnění samostatně.
Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považujezaosobupovinnoukdanidle § 5
zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách
www.frydekmistek.cz.
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S pozdravem 
 
Ing. Jana Masciuchová 
vedoucí odboru SOM 
 
 

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM. 
2. Správnost operace:  

a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a   
    opatřeními.  
b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou. 
c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy. 
d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města. 
e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu   
    se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01. 

      3.  Míra rizika: nízká. 
      4.  Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci         
          díla 
      5.  Doložení připravované operace podklady: místní šetření technika 
 
 
 
………………………. 
            podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


