
Město Orlová
Městský úřad Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
kancelář starosty

Úřední hodiny Kontakty
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 IS DS: r7qbskc
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 E-podatelna: posta@muor.cz
Út, Pá: (pouze pro objednané) Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123

Web: www.mesto-orlova.cz IČO: 00297577

Číslo případu: 2020/KS/O/1526
Číslo objednávky: MUOR 164575/2020
Evidenční číslo: 63/2020

V Orlové dne: 11.11.2020

O b j e d n á v k a
Dodavatel / zhotovitel: Lookmix s.r.o.
Sídlo (místo podnikání): Štramberská 47/2871, 70300 Ostrava
IČO: 08772151
DIČ: CZ08772151

Objednatel: město Orlová
Sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO: 00297577

Objednatel u plnění objednávky nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Osoba oprávněná jednat: Jana Mravcová

Objednáváme na účet města Orlová:

Předmět plnění:
1) reklamní předměty z Vánočního katalogu

100 ks IMMERMOR AP718152 (dětské pexeso se zvířecími motivy, á 80,90 Kč bez DPH)
- barevný znak města na zadní straně každého motivu v ceně

100 ksJETEX AP781276 (dřevěná skládací puzzle kostka barevná ve váčku z netkané textilie,
á 53,54 Kč bez DPH)

- znak města/nápis ORLOVÁ na váčku, kdyby bylo možno, nebo někde malinký na kostce

250 ks RUSSEL AP809507 (hliníkový otvírák s kroužkem na klíče (různé barvy) od každé barvy
50ks, á 8,68 Kč bez DPH)

- potisk nápis ORLOVÁ

200 ks STEELCART AP809562 (přívěšek na klíče z nerez oceli s koncem pro nákupní vozíky,
á 17,87 Kč bez DPH)

- potisk nápis ORLOVÁ

250 ksCHERIN AP741272 (polyesterový víceúčelový šátek, cca 50ks na barvu, á 34,96 Kč
bez DPH)

- potisk horizontální nápis ORLOVÁ na horním nebo spodním okraji

250 ks HOLIAM AP781634 (polyesterový víceúčelový šátek pro děti, různé barvy od každé 50ks,
á 34,82 Kč bez DPH)
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- potisk horizontální nápis ORLOVÁ na horním nebo spodním okraji 
 
 
2) reklamní předměty z katalogu Reklamní předměty – 2. část 
 
100 ks Blowy AP844042 (bublifuk v barevném plastu s 30 ml náplní, á 25,90 Kč bez DPH)  

- potisk znak na držátku 
  
50 ks Melanie AP761886 (plastová logická hra, á 34,99 Kč bez DPH 
  
100 ks Faun AP800399 (plastová kulatá hra labyrint s plnobarevným vloženým papírem uvnitř, 
á 25,- Kč bez DPH)  

- potisk znak, cena zahrnuje digitální tisk na obou stranách 
 

100 ks Castaway AP809549-21 (nářadí z nerez oceli ve tvaru kreditky s 15 funkcemi v pouzdře, 
á 33,- Kč bez DPH)  

- potisk nápis ORLOVÁ 
 
200 ks Cancun AP731186 (nafukovací polštář na pláž, 50 ks od barvy -02,-03,-05,-06), 
á 26,49 Kč bez DPH  

- potisk nápis Orlová, příp. znak a nápis ORLOVÁ 
 

100 ks Horizon AP809503 (kulaté frisbee z plastu, 50 ks bílá barva -01, 50 ks modrá barva -06), 
á 22,98 Kč bez DPH  

- potisk znak 
 
150 ks Kefan AP721207 (ručník z mikrovlákna s gumičkou, á 84,86 Kč bez DPH)  

- potisk bílý nápis ORLOVÁ 
 

50 ks Epson AP721202 (kulatý balzám na rty v metalickém obalu barva -97, á 37,40 Kč bez DPH)  
- potisk nápis ORLOVÁ 
 

100 ks Hearties AP896007 (plechová krabička ve tvaru srdce s bonbóny ve tvaru srdce, 
á 46,17 Kč bez DPH)  

- potisk bílý nápis ORLOVÁ 
 
 

3) katalog Reklamní předměty – 1. část 
 
200 ks Anker AP741764 (USB LED baterka z pružného PVC materiálu, 50 ks od barvy -02,-03,-
07,-25, á 26,50 Kč bez DPH)  

- potisk ORLOVÁ 
 
150 ks Longi AP7991006 (plastové ořezávátko ve tvaru odpadkového koše, 50 ks od každé barvy 
-05,-06,-07, á 22,30 Kč bez DPH)  

- potisk logo nebo nápis ORLOVÁ 
 
300 ks Kropp AP809541-01 (kovový klip na poznámky kulatého tvaru s plastovou plochou pro tisk, 
á 10,17 Kč bez DPH)  

- potisk znak 
 
150 ks Sight AP809339 (čistící utěrka z mikrovlákna na brýle v měkkém pouzdře s klíčenkou, 
50 ks od každé barvy -03,-05,-06, á 53,78 Kč bez DPH)  

- potisk znak nebo nápis ORLOVÁ  
 



 

strana 3/4 

200 ks Karent (barevná skládací nákupní taška, 50 ks od barvy -02,-05,-06,-07, á 44,28 Kč 
bez DPH) 

- potisk nápis ORLOVÁ nejlépe v tom stylu psacího písma jako na obrázku, když to půjde 
 

75 ks Rupuk AP781921 (peněženka se čtyřmi otvory na karty, 25 ks od barvy -05,-06,-77, 
á 110,06 Kč bez DPH) 

- potisk nápis ORLOVÁ v tom stylu jako na obrázku, kdyby to šlo 
 
300 ks Dramix AP781226 (peněženka na zip z mikrovlákna na zip s přívěškem na klíče, 50 ks 
od barvy -02,-03,-05,-06,-07,-25, á 23,33 Kč bez DPH) 

- potisk nápis ORLOVÁ v tom stylu jako na obrázku, když to půjde 
 
50 ks Kenzzo AP741638 (sada 5 ks vykrajovátek v plastové krabičce, á 47,70 Kč bez DPH) 

- potisk znak nebo nápis ORLOVÁ v jedné z barev vykrajovátka, např. zelený nebo červený 
 

200 ks StriStraw (10 ks proužkovaných papírových brček v krabičce, 50 ks od každé barvy -05,-
 06,-07,10, á 12,41 Kč)  

- potisk nápis ORLOVÁ na krabičce 
 
600 ks Boxter AP791206 (sportovní láhev s karabinou 500 ml, 100 ks od barvy -02,-03,-05,-06,-
07,-10, á 24,77 Kč bez DPH)  

- potisk nápis ORLOVÁ 
 
200 ks Hopfanatic AP864002-01 (plastový podtácek s kovovým otvírákem a protiskluzovým 
spodkem, á 17,46 Kč bez DPH  

- potisk znak 
 
 
                     

 
Cena celkem:        170 314,70 Kč (140 755,94 Kč bez DPH) vč. potisků, bez dopravy 
Termín plnění:     3 – 4 týdny 
Záruka na předmět plnění:   --  
 
 
Vystavil:   Monika Szturcová   
tel.:    596 581 340  
e-mail:    monika.szturcova@muor.cz 
 
Při fakturaci uvádějte vždy číslo případu! 
Daňový doklad včetně objednávky, soupisu prací a materiálu zašlete na adresu objednatele. 
 
 
Podpis a razítko objednatele: …………………………………………………..  
 
    vedoucí odboru: Jana Mravcová 
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Příloha objednávky 
 
Všeobecné obchodní podmínky: 
 

- Za nedodržení termínu zhotovení zakázky, resp. dodání zboží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu 
ve výši 1 % z hodnoty předmětu plnění za každý den prodlení do jeho předání resp. splnění závazku (u oprav, 
dodávek a služeb v ceně nad 50 tis. Kč bez DPH, podléhajících registraci v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

- Strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

- Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení. 
- Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona  

o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. 

- Objednatel tuto objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího potvrzení (uzavření) zhotovitelem/dodavatelem (§ 5 odst. 2 
zákona o registru smluv. 

- Zhotovitel/dodavatel se zavazuje potvrdit objednávku bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu zástupce 
objednatele uvedenou níže tak, aby objednatel mohl postupovat dle předcházejícího odstavce těchto 
všeobecných obchodních podmínek. 

- Pokud má převzaté zboží/dílo nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí 
se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo 
jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za 
které prodávající odpovídá. Objednatel může u dodavatele/zhotovitele uplatnit nejpozději do dvou let od 
převzetí zboží/díla podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu  
z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit 
požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této 
součásti. 

- Záležitosti touto objednávkou, resp. všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které svou 
povahou na obsah objednávky dopadají. 
/Vzor této objednávky lze využít i pro plnění nepřesahující 50 000 Kč/ 

- Tato objednávka byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 dne 18.12.2019. 
 

 
Doložka GDPR: 
Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 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), (dále jen „GDPR“)  
a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení 
povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či 
opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v objednávce 
tak, jak jsou tyto v objednávce uvedeny a prohlašují, že nakládání s objednávkou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 
 

 


