Číslo objednávky:

OBJEDNÁVKA
Dodavatel:

2021/01132

Objednavatel: Statutární město Pardubice
magistrát města
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
ICO: 00274046 DIC:CZ00274046
č.ú.:

Instal Hanousek s.r.o.
V Ráji 575
Pardubice 53002
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918

Místo dodání:

00-00-0025 -001
DRAŽKOVICE 25
Pardubice 53002
Jméno:
Mobil:

Popis opravy:

Oprava koupelny ( odfouklé obklady) + výměna zařizovacích předmětů v rozsahu CN

Cena bez DPH:

Termín dodání: 30.07.2021

184128.02 Kč

Sazba DPH: 15%

Poznámka:
Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba
povinná k dani, tzn. pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle
§ 92a odst. 1 zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi
dle § 92a odst. 4 zákona o DPH.
Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel bezodkladně po uzavření této objednávky ji odešle k řádnému uveřejnění
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění objednávky město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že žádná část objednávky nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pro případ, kdy je v uzavřené objednávce uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa,
telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že objednávka bude
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že objednávka bude uveřejněna bez podpisů.
V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy objednávka obsahovala osobní údaje, které nejsou
zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje
smluvní strana (dodavatel) svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
Dodavatel je po ukončení plnění povinen objednateli předložit čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadu, který
vznikl při plnění zakázky, včetně prohlášení o vytřídění před jeho likvidací. V případě, že se jedná o odpad podléhající
zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, v plném znění, předloží dodavatel také doklady o ekologické likvidaci odpadu
způsobilou osobou.
Projednáno na poradě primátora dne:

Nepodléhá

V Pardubicích dne: 28.6.2021
správce rozpočtu:

Dodavatel:

ekonom odboru

Hrazeno z akce: kapitola 0711 - Bytové domy - opravy a udržování
Vyřizuje :

, +420 466 859 330, +420 602 582 290

příkazce operace:
ing. Jan Dvořáček
pověřený řízením odboru majetku a investic

