
0 8 J E D N A V K A č.: 16/2021

Objednatel: Dodavatel:

Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková Univeizita J. E. Purkyně
organizace Pasteurova 3544/1
Lidická 44, Most 400 96  Ústí nad Labem
IČO: 72742364 IČ0: 44555601

Číslo účtu: 260112295/0300Císlo účtu:  1042608369/0800

Objednáváme    u    Vás    výuku   kuzu   „Speciální   pedagogika"   -   (2.    semestr,    akreditováno   pod
č.j. 33037/2018-1-869)  pro   11   účastníků  -pedagogů  Mateřské  Školy,  Most,  Lidická  44,  příspěvkové
organizace.

Cena bez DPH:                      82 500,00 Kč

Cena vč. DPH:                        82 500,00 Kč

Sm]uvní 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 podmi'nek.

Ostatni' smluvni' ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDN0 POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE 0BRATEM ZPĚT.

Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  s  obsahem  objednávky  před  podpisem  podrobně  seznámily,  a  že  tato
odpovídájejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNICH STRAN

1.            OBJEDNATEL :

Bc. Milada Kmínková

ředitelka p.o.

Dne:  14.  6.  2021

11.           DODAVATEL:

RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO

ZÁSTUPCE DODAVATELE

Dne:  14.  6.  2021



Příloha č.1  k objednávce č.16/2021

0bjednatel  si  vyhrazuje  právo  proplatit  fakturu  do  30  dnů  ode  dne  doručení,  pokud  bude  obsahovat  veškeré
náležitosti.  Splatnost  smluvních  pokut je  sjednána  na  7  dnů  ode  dne  doručení.  Pokud  fáktura  nebude  obsahovat
veškeré  náležitosti, je  objednatel  oprávněn  před  uplynuti'm  lhůty  splatnosti  fakturu  vrátit,  přičemž  musí  vyznačit
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za  včasné  nezap]acení  faktury  zaplati'  objednatel  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1   %  z  fakturované  částky  za  každý
započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve  smys]u

§ 17  obchodního  zákoníku  a  udčlují  svolení  k jejich  zpřístupněni'  ve  smyslu  zák.  č.106/1999  sb. a  zveřejnění  bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel  a dodavatel  shodně  proh]ašují,  že  si  tuto  objednávku před jejím podpisem  přečetlj,  že byla podepsána

po vzájemném  projednání  podle jejich  pravé a svobodné vůle,  vážně  a  srozumitelně,  nikoliv  v ti'sni  a za nápadně
nevýhodných 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 ti'mto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od

podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavate].

Po  uveřejnění  v registru  smluv  obdrží  dodavatel  elektronickou  poštou  od  objednatele  potvrzení  z registru  smluv.
Potvrzení   obsahuje   metadata,  je   ve   fomátu   *.pdf,   označeno   uznávanou   elektronickou   značkou   a   opatřeno
kvalifikovaným časovým razi'tkem.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Při nakládání s osobními údaji  se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dna 27.  dubna 2016  o  ochraně  ĎÍzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobm'ch  údajů  a o  volném  pohybu
těchto údajů a o zrušení směmice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné   vztahy   obou   smluvni'ch   stran   neupravené   touto   objednávkou   se   řídí   příslušnými   ustanoveními
občanského zákoníku.

podpis dodavatele


