
K RN O V

O B J E D N Á V K A  č. 25/2021/OKS

Naše íj.: KRNOOISM-3S484/2021 

muži
Sp. zn.: OISM-2642021-muzi

56.1 S/10

Objednatel Dodavatel

Město Krnov Technické služby Krnov s.r.o _  ...... ..........
Hlavní náměstí 96/1 Stará 256/11 TEC H N IC K É SLUŽBY KRN0 V s.r.o.
794 01 KRNOV 1
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
Bank. spojení: Komerční, banka, a.s.

OSOBNÍ ÚDAJ
Jsme plátci DPH

Pod Cvilínem 
79401 Krnov 
IČ: 25398547 
DIČ: CZ25398547 
Jsme plátci DPH

d o š i o : 0  3 .  0 5 .  2 0 2 1

y ----- mcrru------------
Objednáváme u Vás:
montáž, demontáž 112 ks závěsných květináčů na veřejná osvětlení, včetně nákupu rošt 
převislá, vějířovka), osázení, pletí, zálivek, a to v termínu od 17.05.2021 do 31.10.2021, na zá 
ze dnů 16.04.2021 a 23.04.2021. Součástí faktury bude soupis provedených prací a předávaj 
14 dní po doručení objednateli.

C .J.:........................P říl.:...........

linného materiálu (pelargoníe 
kládě Vašich cenových nabídek 

protokol. Splatnost faktury je

Pořadí Název MJ Počet MJ Cena vč. DPH / Ml Cena celkem vč. DPH

1 montáž, demontáž, výsadba včetně rostlin, 

zálivka, pletí

1,00 157 410,35 Kč 157 410,35 Kč

Cena s DPH celkem: 157 410,35 Kč

Lhůta dodáni do: 05.11.2021 Místo dodání: Hlavní náměstí, náměstí Minoritů, Zámecká, Hobzíkova, Sv. Ducha

Kontaktní otuha objednatele / tel./t: mail: Mužikova Petra Ing OSOBNÍ ÚDAJE
Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že 
DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plněni uhradí objednatel 
dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dni od jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací a předávací protokol. Zaplacením ceny se ro zu m ^ d e ^ á n Í Dnslušné částky z účtu objednatele. Fakturu

OSOBNÍ ÚDAJ OSOBNI ÚDAJ,m l obsahovat Vždy Čísla této
objednávky!
Pokud je dodavatel plátcem DPH. musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. V případě uskutečněni zdanitelného 
plnění v režimu přeneseni daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ CPA 41-43), musí dále obsahovat „Daň odvede zákazník * Faktura musí obsahovat 
bankovní účet, který má dodavatel -  plátce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.
Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-lí 
obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí Ihúty splatností faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je 
povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta 
splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plněni dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně 
potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti 
uveřejnění dle zákonu o registru smluv, provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí stím, že 
objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijeti objednávky na internetových stránkách w w w .k rn o v.cz. Smluvní strany prohlašuji, že 

objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.
Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Dodavatel je povinen doručit objednáte!! potvrzení o přijeti objednávky do 3 pracovních dnů ode dne 
vystavení objednávky Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele,

V Krnově dne 28.04.2021 elektronicky podepsáno

Akceptuji tuto objednávku. Za město Krnov

.dne..
i s . z o z i  h

Bc. Martina Marčanova 
vedoucí oddělení komunálních

TEi
OSOBNÍ ÚDAJ

služeb
71 Digitálně podepsaf Bc. M artina  

M arčanová
Datum: 29 .04 .2021  14:20:48 +02:00

http://www.krnov.cz

