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OBJEDNÁVKA č: 0/INF0/0114/2021
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystaveni objednávky: 09 09.2021 čisto zakázky:

objednatel: dodavatel

Statutární město Opava EMOS spol. s r.o.

se s ídlem Horní nám ěstí 69, 746 01 Opava se sídlem Lipnická 2844/17, 75002 Přerov

IČ 00300535, DIČ . CZ00300535 IČ 19014104, DIČ : CZ19014104

ID datové schránky: 5eabx4t IO datové schránky:

Bankovní spoJeni : Čes ká spořitelna a.s. Bankovní spojeni. a . s .

Číslo účtu · Číslo účtu
Zastoupení · e-mail:

Vy ř 1zuje

Telefon

e-mail:

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:

Nový vyvolávací systém - d le cenové nabídky ze dne 17 8 2021

Počet příloh : o
Sjednaná úplata 270 435,00 Kč

Splatnost úplaty: do 21 dnů ode d ne doručen í faktury objednateli

Doba dodání: do 23 09 2021

Místo dodání: Odbor informatiky, Mag1strát města Opavy, Horní náměstí 69
Uplata musí být vyúčtována fakturou Není-l1 faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem Uejichi náležitosti jsou dány právními předpisy) , musi
obsahovat alespoň tyto údaje. číslo a datum vystaveni faktury , označen i objednatele a dodavatele. čisto objednávky, popis plněni (označeni zb oi i nebo
služeb. popis provedených prací apod .) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací
l1st. před á vací protokol apod) Dodavatel smí fakturu vystavit az po řádném splněn i svého dluhu vyp lývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této
objednávky Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele
V p ří padě prodlení dodavatele s řádným splněním dlul1u vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn

od uzavřené smlouvy ods toupit.
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím zákla d ě m ůže být uzavře n a pouze úplnou a bezvýhradnou akceptaci jejího obsahu Uakékoli
změny , dodatky či odchylky se nepřípoušti) a výlučně písemnou fo rmou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystaveni, tzn. že v této l hůtě

rnusioÍJýt přijetí objednávky dodavatelem d o ru čeno objednateli.
Smluvní strany shodně prohlašuji , že smlouva uzavřená přijetím této objednávky je povinně uveřejňovanou sm louvou dle zákona o reg istru smluv, a
dohodly se. že tato smlouva (tj tato objednávka) bude natrvalo uvelejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně přislušnych metadat. s výj imkou
udaju o fyz ických osobách , které nejsou smluvními stranam i, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo učtu . telefonní či sto . e-mailová ad resa apod )
U veřej něn i této smlouvy v registru smluv zajtsti bez zbytečného odkladu po jejím uzavřeni objednatel Nezajisti-!1 však uvelej něni této smlou vy v reg 1stru
smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnu od jejího uzavřeni , je uvelejněni povinen nejpozděj i do 30 dnů od uzavřeni tét o sm louvy v
souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splml podmínky pro to . aby správce registru smluv zaslal potvrzeni o
u veřejněn i smlouvy také druhé smfuvni straně.

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ni vyplývající řádně a včas splnit Dodavatel prohlašuje,
že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak č i nit.
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