
OBJEDNÁVKA č. 2021/OB/0923 MUKUX00FC4LP *MUKUX00FC4LP*

Odběratel: Dodavatel:
IČO: 00281964 IČO: 49974424

Město Kuřim Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.

Jungmannova 968/75 Strojírenská 4/7

664 34 Kuřim 58601 Jihlava

vyřizuje: Réman Moris Ing. bankovní účet: 29806681/0100

Předmět objednávky a popis Cena s DPH
Objednávka na stavbu "Úpravy uličního prostoru ul. Bezručova čtvrť, vnitroblok" - projekt

Objednáváme u vás na základě vaší nabídky ze dne 14.09.2021 projektovou dokumentaci ve stupni
pro spojené územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Část dokumentace ve stupni pro
stavební povolení bude zpracována za cenu 100.000,- Kč bez DPH.

Část projektu ve stupni studie a DUR je smluvně řešena na základě Objednávky č. 2020/OB/0926
ze dne 08.09.2020, kde DUR nebude zpracovávána samostatně.
Rozsah projekčních prací je specifikován v textu nabídky. Součástí podkladů pro zpracování
projektu je studie zpracovaná v předchozí etapě na základě OBJ č. 2020/OB/0926.

Obchodní a dodací podmínky:
Splatnost faktury je do 14 dní od doručení objednateli.
Termíny plnění dle harmonogramu prací v nabídce a postupného odsouhlasení návrhů řešení
objednatelem.
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Réman, 725 952 121, reman@kurim.cz
Kontaktní osoba zhotovitele:

121 000,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 14.09.2021

Datum požadovaného dodání: 31.03.2022

Podrobnosti platby:
* hotově
* na účet
číslo výdajového účtu města Kuřim
22824641/0100

Razítko, jméno a podpis objednavatele:

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí Zadal:

OdPa Pol UZ ORJ ORG Kč Poznámka

2219 6121 004 1431 000 000 121.000,-

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem
operace:

Bartoš Stanislav

Datum: 14.09.2021

Podpis příkazce operace:

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu: Réman
Datum: 14.09.2021

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:
Datum:

Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.


