Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Ivo Kleňha
AKIME s.r.o.
Za Zelenou liškou 1586
140 00 Praha 4
IČO: 07274343

Váš dopis značky/ze dne

včc:

Naše značka

Vyřizuje/linka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne
23 2 . 2021

Objednávka č. 2

Vysoušení po havárii vody na odloučeném pracovišti v ul. Marie Pujmanové 2535

Dobrý den, pane Kleňho,
objednávám vysoušení po havárii vody - instalaci 10 ks kondenzačních odvlhčovačů a 6 ks ventilátorů
v MŠ Marie Pujmanové 2535 v Mostě - na dobu 18-21 dnů dle cenové nabídky v příloze č. 1.
Celková cena s DPH: 78 408,- Kč.

Fakturační adresa
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace
Lidická 44
434 01 Most

Děkuji za spolupráci.
Bc. Milada Kmínková
ředitelka
Smluvní podmínky objednávky:
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
Tato objednávka podléhá uveřejnění 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). Smluvní strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to
nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může
uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel elektronickou poštou od objednatele potvrzení z
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.
Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
I.

OBJEDNATEL:

Bc. Milada Kmínková
ředitelka Mateřské školy, Most, Lidická 44,
příspěvkové organizace
Dne: 23. 2. 2021

II.

DODAVATEL:

Ivo Kleňha

Dne: 23. 2. 2021
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