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Město Kravaře *MUKRX00BQLQY*
Náměstí 43 MUKRX00BQLQY
747 21 Kravaře

VYŘIZUJE: Štědroňová Kateřina DiS. Dodavatel:
TELEFON: MAF-OVA s.r.o.
E-MAIL: Pohraniční 1591/139
DATUM: 09.06.2021 70300 Ostrava - Vítkovice

IČ: 04073797; DIČ: CZ04073797

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000172/OK/2021

Objednávka výroby poledníku

Objednáváme u Vás následující práce:
- výroba 1 ks vertikálního prvku POLEDNÍK (dodávka materiálu - CORTEN, výroba dle dodané
výkresové dokumentace) v ceně 14 145,00 Kč bez DPH
- výroba 3 kusů prvku pás s vypálením nápisu POLEDNÍK (dle dodaného grafického návrhu) v ceně 4
600,00 Kč bez DPH za 1 ks
- výroba 1 ks pás u vertikálního prvku, rozměry 3000 mm x 50 mm x 10 mm v ceně 6 300,00 Kč bez
DPH
- doprava a montáž jednotlivých prvků na místě určení v zámeckém parku v ceně 27 719,00 Kč bez
DPH
Místo montáže: Zámecký park Kravaře, Alejní 24, Kravaře. Termín zhotovení: 24. 6. 2021.

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000172/OK/2021
Platba převodem.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť
obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření
Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do
15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem
zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

S pozdravem

Ing. Silvie Hříbková
Vedoucí oddělení kultury


