
 

Poznámky / připomínky 

 

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 

0,05% z celkové částky za každý den prodlení. 
 

Na faktuře uvádějte 

vždy č. objednávky 
 

O B J E D N Á V K A    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednáváme u Vás : 

v rámci odstranění škod způsobenými bleskovou povodní v části Dobranov a Písečná, odstranění 

odpadu k.č. 20 03 07, kód nakládání AN60(+)-. 
 

 
 

 

 

Podpis objednavatele:     dne: 09.08.2021 

 Bc. Anna Hlinčíková, v.r.                                                                                              

Podpis správce rozpočtu: dne: 09.08.2021 

 Petra Hendrychová, v.r. 

Příkazce operace: dne: 09.08.2021 

  Romana Šťovíčková, v.r. 

 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby 

související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto  ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.   

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v 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). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel. 

 

Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i 

akceptaci v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS). Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním 

údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření objednávky v registru 

smluv. Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 OZ nebo informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 

ZRS. Osoby, jež vydaly a akceptovaly tuto objednávku, souhlasí s uveřejněním osobních údajů (vyjma rodného čísla, 

čísla účtu a bydliště fyzické osoby) svých a případně dalších osob uvedených v této objednávce a její písemné akceptaci 

v registru smluv a prohlašují, že disponují souhlasem všech osob uvedených v objednávce nebo její akceptaci k 

takovému zveřejnění osobních údajů. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou. 

 

Odběratel a fakturační adresa: 

Město Česká Lípa 

Náměstí T.G.M č. p. 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ : 00260428  DIČ : CZ00260428 

                       
tel.: 487 881 111   
bankovní spojení: 1229421/0100 KB 

 

Cenové podmínky : Cena s DPH : 54 989,59Kč   
 

Dodací podmínky :   -  

Dodavatel: 

Marius Pedersen a.s. 

Průběžná 1940/ 

 

50009 Hradec Králové   

 

IČ : 42194920 

DIČ : CZ42194920 

 

Číslo objednávky: 90/2021/OKS/AH 

Vyřizuje: Bc. Anna Hlinčíková 

Tel: 487 881 258/ 

E-mail: hlincikova@mucl.cz 

Datum : 09.08.2021 

 


