
OBJEDNÁVKA
OBJEDNATEL DODAVATEL

1. Specifikace zboží/služeb:
Instalace optického informativního ukazatele rychlosti v místní části Nového Města na Moravě 
- Slavkovice - dle specifikace v cenové nabídce, která je přílohou této objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: 
Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 21 dnů.

Tato objednávka byla vystavena v souladu s usnesením Rady města Nového Města na Moravě 
přijatým na její 55. schůzi, konané dněl 1.06.2018 pod číslem 38/55/RM/2018 programu.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této 
objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
objednávky.

Číslo objednávky: 16316/2021 
dne: 29.06.2021

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
Bankovní spojení: 1224751/0100
Kontaktní osoba: Petr Ptáček
Tel.: 724 775 894
e-mail: petr.ptacek@meu.nmnm.cz

DOSIP Servis, s.r.o.
čp. 37, 675 21 Krahulov
Zastoupena:
Radkem Mikuškou, jednatelem
IČ:27720713, DIČ:CZ27720713
Kontaktní osoba: Aleš Pospíšil
Tel.:+420 739 801 657
e-mail: -info(S)dosipservis.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno 
spis, značka C 54486

3. Cena:
Na základě položkového rozpočtu dodavatele 62.900 Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno
DPH dle platných předpisů. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické 
činnosti - nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

2. Termín realizace:
Předmět objednávky bude realizován v termínu do 31.08.2021

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:
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. Záruční lhůta na provedené práce v délce 36 měsíců ode dne převzetí prací objednatelem.

mailto:petr.ptacek@meu.nmnm.cz
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Potvrzuji přijetí objednávky:Za objednatele:

V Novém Městě na Moravě V Krahulově

Dne Dne

Stanislav Marek, místostarosta DOSIP Servis, s.r.o. 
Radek Mikuška, jednatel

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.



nab.č.075-21-PO-UK-Nové Město na Moravě

( UflŽE RYCHLOST J

Základní ukazatel

56.500.

1.500.

Cena celkem bez DPH 62.900.

Cena celkem včetně 21 % DPH 76.109.

Platnost nabídky do 31. 7. 2021

DOSIP Servis í.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky • IČ: 27720713 • DIČ: CZ27720713

km 
h

Cenová nabídka 1 ks ukazatele rychlosti 
pro město Nové Město na Moravě - místní ěást 

Slavkovice

výš. číslic 300 mm, volitelný potisk desky 
velikost panelu 740 x 1000 x 140 mm 

s nápisem na žlutozeleném podkladu MĚŘENÝ ÚSEK 
přídavný displej: ZPOMALTE 
dosah radaru dle nastavení až 300 m 

automatická regulace svítivosti displeje 
________________ - systém napájení pro VO  
Zpracování schvalovací dokumentace pro DI PCR, KSUSV, OD 

Nové Město na Moravě

Záruka 24 měsíců, na baterie 12 měsíců. Objednatel zajistí připojení kabelu na 
nejbližší sloup VO.

Objednatel: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo Náměstí 103, 592 31 
Nové Město na Moravě, vyřizuje p. Petr. Ptáček, mob.: 566 598 357, 

petr.ptacek@meu.nmnm.cz

MĚŘENÝ 
ÚSEK

CENA za 1 ks 
v Kč bez DPH

Sloup pozink do 5 metrů, včetně dopravy, výkopu a betonáže
Montáž, zaškolení, doprava

4.900,- 
v ceně

DOSIPServiSso
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Dohromady víc jak 500 ks realizací.

V Třebíči 28. 6. 2021

Zpracoval: Aleš Pospíšil
mobil: 739 801 657 
technici@dosipservis.cz 
www.dosipservis.cz

Nejblížší reference:
Nové Město na Moravě (3 ks), Jimramov (6 ks), Radňovice (1 ks), Vlachovice (2 ks), Kadov 
(2 ks), Sněžné (2 ks), Fryšava (4 ks), Kuklík (1 ks), Svratka (2 ks), Nový Jimramov (1 ks), 
Bystřice n. Pernštejnem (5 ks), Věcov (3 ks), atd.

DOSIPServis

DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky • 27720713 • DIČ: CZ27720713
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