
Číslo objednávky:

OBJEDNÁVKA
NMNMSML20210278

DODAVATELOBJEDNATEL

2. Termín a místo dodání:

Potvrzuji přijetí objednávky:

podpis objednatele: podpis dodava

Michal Šmarda, starost Ing. Tomáš Petr

Termín provedení: .^^7... nejpozději do 01.11.2021 
Místo předání: MěÚ Nové Město na Moravě, kancelář INV

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900, DIČ: —

zastoupené Michalem Šmardou, starostou

Bankovní spojení: 1224751/0100

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Kubík 

tel.:

e-mail: 

Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42

592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963, DIČ: CZ  

Bankovní spojení: 2800377892/2010 

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Petr 

tel.: 
e-mail: 

3. Cena:
Cena: 65.000,-- Kč bez DPH (dle cenové nabídky dodavatele)

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

1. Specifikace zboží/služeb:
Vypracování studie parkovacích míst v ul. Pavlovova, Mendlova v Novém Městě na Moravě.
Předmětem studie bude posouzení a návrh vytvoření nových parkovacích míst v lokalitě Pod nemocnicí - ul. 
Pavlovova, Mendlova.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Faktura po předání díla či jeho ucelených částí, splatnost faktury 30 dnů.

v Novém Městě na Moravě

dne - 8. 07. 2020
v Jimramově

dne 1 2 07

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):
Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.
Objednateli svědčí zákonné zmocněni (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky 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).

NMNMSML20210278



Souhlas starosty / místostarosty města dle čl. VI směrnice města č. RM č. 1/2018:

-8 87. 7®
Stanislav Marek 
místosta rosta




