
Na faktuře uvádějte vždy

OBJEDNA
TEL

statutární mě
sto Ostrava

číslo objednávky.
0TSZI116312

021

DODAVATEL

Obcnooni
firma : mmone1

a.s.

Prokešovo
náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Mor
avská Ostrava

1::
00845451

DIC:
(310084545

1 (plátce DPH)

Siam Bítovice 519

68712 Bílovice

lČ 27670864
DIC: 0227670664

PŘÍJEMCE (zasuaci adresa):

městský obvod Poruba

Khmkovická 55/28

70856 Ostrava-Por
uba

Bank. spojení“ Česká spořitelna a, 5.

Číslo účtu ' 1649335379108
00

Objednává
m u Vás ;

Dodání 8 ks tawček na revnanzaci Opavska. vozovnu Puruba. 3 ks mm VERA LV151Lcena Q 485 . Kbks bez DPH

3 ks mm VERA N157: com 7 599- Kóks bez DPH

coplaxa 3 750- KL

dk; zasrané cenové nabrdky

ruauru nám zašlete vbemé p?i!ch .;aodac; as!) Datum spams: vaxury ,e stano—tahu mama na putnách) den od data doruéem včetně (razflko

podatelny).

Datvefn splat-“odjfaidulj se rozurm dgn odepsd'ii aHsluSné Částky z bankovního QČÝU

Pokud se stane motowtel nespo—ehlwým uaaoem dang dle 9 1060 more o 0M ' ' ' ' '

—
. ,e 0 male cara mén umadn znam/.mn za zdamtetr—e ohčr' čast—..

pgcz Df’h ,3 uhradu sřmotne UP*! p'ovestpflmo na pfisuSny at»: danem mnčmm mm, cue § mou zákona o DPH. Zaplacením šestky ve wša dané va

\: (ammo dam) z. otovflele a zaphcemm ceny bez DPH z‘notomw 'o sp‘né'r zaquek objednatele ubrat—„it qednanou cenu

Lhůta plnění: 17.12.2021.

Cena bez DPH 55 002.00 KČ

Cena vč. DPH : 66 552.00 Kč

Vyřizuje / tel. 1 email Hodrová Božena. 599480323 bh rO'

   23-99-2021

 

V Ostravě dne

ú Pavel.

„
(
-

v_equíoQbom technických služeb a zelené

(oprávněná osoba)

2 1 -U9- 2021

 

Seiwa-eno předběžnou ?ídmi kontrolou : OTSZ'1153/2071/p1



Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OTSZ/1163l2021

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : mmcite 1 a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Bílovice 519

IČ: 00845451 68712 BHovme

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 27670864 DIČ: C227670864

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 5.

Číslo Účtu í 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Dodání 6 ks lawček na reVitalizam Opavske vozovna Poruba, 3 ks IaVIčka VERA LVlSlt, cena 9 485. Kč./ks bez DPH

3 ks lavtčka VERA LV157t, cena 7 599,- Kč,/ks bez DPH

doprava 3 750,- Kč

dle zaslané cenové nabidky

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list) Datum splatnosti faktury Je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny)

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsáni příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dané dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku
bez DPH a Úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH Zapíacením částky ve výši daně na
učet spravce daně zhotovttele a zaplacením ceny bez DPH zhotowteli je splněn závazek objednatele uhradit slednanou cenu

 

Lhůta plneni : 17122021

Cena bez DPH : 55 002,00 Kč

Cena vč. DPH : 66 552,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Hodrová Božena. 599480323. bhodrova@mop0ruba.cz

2 U -09- 2021

 

V Ostra é d :

'

v ne
Jjš'fku Pavel. vedoucn odboru technických služeb a zelené

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řidlci kontrolou č OTSZ/1163/2021/P1
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.
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Potvneníobíednávky (3 2021801982

 

 

 

 

kód propktu CZ21A082O

název projektu Ostrava_Poruba_lav1

. l _ _
Čky

mmclte mmcneas ,

Bílovice 519. 687 12 BILOVICE

CZECH REPUBLIC

t +420 572 434 290

f u

El.
íc' 27670864

Q‘D—B‘ER—ALT

DIČ 0227570864 Statutární mesto Ostrava

obchod©mmcnte cz Prokešovo nám 8

729 30 OSTRAVA

CZECH REPUBLIC

IČ 00845451

DIČ 0200845451

MÍSTO DODÁNÍ

městský obvod Poruba

Klimkovrcká 55/28

70856 Ostrava - Poruba

Božena Hodrová

599 480 323

W

Božena Hodrova'

t 599 480 323

potvrzeni objednavky

Datum vystavení dokladu 20/09/21

' ' ' ' '. 1 /12/21
,

Predpokladane datum dodani 3 zpusob dopravy Doprava mmcne

Číslo objednávky zákazníka. OTSZ/1163/2021

pepis / označení Množství Cena DPH (%) Cena netto

LV151-102000
3.00 ks CZK 9 485,00 21

Vera - parková lavička s opěradlem. délka 1.8 m

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zmku a vrstvou

tropíckeho dřeva jatoba bez povrchové úpravy

Barevnost ocelové konstrukce RAL 7016

Typ dřeva. Jatoba přírodní

LV157—102000
3‘00 ks

Vera - křeslo s opěradlem a područkami, délka 0,6 m

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou

tropického dřeva jatobá bez povrchové úpravy

Barevnost ocelové konstrukce RAL 7016

Typ dřeva. Jatoba přírodní

nemelte C("T

CZK 28 455,00

práškového vypalovacího laku, sedák | opěradlo z desek 2

CZK 7 59900 21
CZK 22.79700

práškového vypalovacího laku. sedák | opěradlo z desek z



Potvrzení objednávky č 2021801982

DPH (%) Cena netto

CZK 3 750,00

Množství Cena

1,00 CZK 375000 Zl

popls / označení

Doprava výrobku

 

Objednatel. a tim | případný odběratel objednatele, nabývá vlastnlcke právo k výrobkum uvedeným v teto cenove nabídce az

úplným zaplacením ceny výrobku objednatelem a do dne uplného zaplacení ceny výrobku tyto zustavaji ve vylucnem

vlastníctví mmcíté a s

V případě, že objednatel nesplní svejí povínnost zaplatit cenu radne a vcas. ma dodavatel-pravo na'odstoupenltod cb>leajzednav y

a ma právo požadovat vrácení předmětu objednání, přlčemž objednatel je povnnny predmet objednavky zhotošl el

zbytečného odkladu vydat resp zabezpečítjeho vyda’ni třetí osobou. která ho ma na zaklade smluvního vzta us

objednatelem v držení,

dnávky dodává třetí osobě, je objednatel povmen písemné oznámlt třetí osobě, ktere

íciho k předmětu objednávky a zavazuje se teto

de až úplným zaplacením ceny předmětu

ednatele zaplatlt

V případě, když objednatel předmět obje , .

předmět objednávky dodá. GXIStenCl výhrady vlastnlckeho prava prodavaj .

třetí osobě oznámlt, že vlastnlcke právo k předmětu objednávky na objednatele p_rej . . , . b

objednávky a zhotowtel je oprávněn žádat vydaní předmětu objednavky v prípade nesplnění povlnnostl o j“ d , třetí

řádně a včas cenu předmětu objednávky Tuto skutečnost podle předcházelel věty je opravneny oznamlt prlpa ne

osobě i dodavatel.

Balení výrobku jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. | pro jen dočasně skladovanl před montaZI Je

nutno výrobek vždy vybalít. Tim se zabrání kondenZaCl vzdušné vlhkostí pod obalem a poškození povrchu vyrobku.. ,

Výrobky musi byt hned nalnstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranstVl prlkryte

plachtou tak, aby byly chráněny protl prachu a současné byla zajlstěna možnostdostatečného provětrávání

Před další expedlci výrobku. které jsou uskladněny dle předchozích pokynu. je nezbytné výrobky vízualně zkontrolovat,

vhodným zpusobem zabalit dle puvodniho provedeni obalu tak,aby byl výrobek chráněn pron mechanlckěmu |

povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné lnstrukčni symboly.

Nedodržení výše uvedených podmínek muže vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou

zodpovědnost

Obecně

Tropické dřevo jatobá

Je známo aSI 7 Hymenea-druhu Barva jadra dřeva se mění v zaylslostl na místě výskytu a na příslušném druhu Jatoba je

tvrdě listnaté dřevo s odpovídajícíml vysokýml hodnotaml pevností. ktere se pohybup' přibllžně v oblastí chkory dřevrn

apod Zelezné kovy ve spojení s vlhkosti mají za následek cerne zabarvení jádra dřeva, proto se při použití v exterleru
upřednostntí upevňovací prostředky z ušlechtilé ocelí. Na venkovních plochách bez povrchové úpravy se v dusledku
povětrnostních vlívu tvoři trhliny. Přl narušení vnítřní kury stromu Courbarll (Jatoba) vytéká technlcky využívaná pryskyňce
(Kopal) Jatoba' patří meZl nejpoužívanější dovážene jlhoameríckě dřeviny Jedná se o téměř „bezúdržbové“ dřevo vysoce
odolné vuči hnllobě, houbám, plísním a termltum Další velkou výhodou Jatoby je odolnost vučl vandalísmu (hustota dřeva
890 kgřm3 znesnadňuje vrypy a záseky) Přirozenou vlastnosti vsech troplckých dřevin, ] Jatoby je postupné sednutí
otvírání a zavírání poru vlivem okolního prostředí Otvírání pom <a prnJQVLIJe především na čelních plochách dřeva jakopraskllnky nebo na ploše, jako dlouhé vlasové trhllny. Jedna se o opakovatelný jev za'wslý na okolním prostředí (teplotavlhkost vzduchu), jez nljak nesnižuje kvalltu dřeva a nebrání jeho užívání

'

Upozornění

Po Instalací výrobku s použitím tropíckeho dřeva jatoba. muže v prvních týdnech docházet k tomu, že se z dřevěných částíbude vymyvat pryskyrlce (Kopal) červené barvy. Proto. aby bylo zabráněno případným škodám (např zabarvení dlažby podvýrobkem apod.) doporučujeme, aby byl prostor těsné kolem a pod výrobkem chráněn např PE folií OSB deskou Čl “in 'mmaterlalem.

I J y

Doporučení

Udržba mobllíáře z exotícke dřevmý jatoba'

Pro uchování puvodní barvy dřevěných částí je nezbytná dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem. který je určen proosetrovaní dřevěného zahradního nábytku a mobiliáře z mnoha nabízených druhu teakových oleju doporuČUJeme značkuNordeo, jenž je ověřen naší zkušebnou a je běžně dostupný Četnost opakování nátěru teakovým olejem zaVlsí na umístění amtenzntě zpusobu používání mobllíáře Obecně platí, že nátěr teakovým olejem je třeba apllkovat ve chvíli
„ . , , _

kdy povrch dřevazmatní a destova voda prestane zustávat na povrchu ve formě kapek a začne se vpijet do dřeva První nátěr doporučujeme

;: ; » JÍNW'ÚMCHQCCW



Polvrzeníobjednávky (: 2021801982

provest nelpozději do konce prvniho měsíce použivani výrobku

Návod na ošetřováni výrobku

Pro zachování estetických a užitných vlastnosti výrobku Je nezbytně nutné řidlt se pn jeho ošetřováni násleGUJlCiml

základnlmr pokyny Zabránite tak předčasnému znehodnocení výrobku

ore zakázáno používat k čištění dřevěných a kovových části chemická rozpouštědla (truchlóretylen. aceton, benzin aj.)

Pokud sis výbérem (čisticích prostředku nebudete vedet rady obraťte se > těmito základními pokyny. n2 knmpetenmiho

pracovníka drogerie

Upozorňujeme. že pokud nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu. neručl výrobce za poškozeni vznrkle

neodborným zacházením s výrobkem

Skladování

Pokud mobiliář delší dobu nepoužíváte (např v zrmním obdobi) očistěte ho nechte dukladne OSChnOuI, UIOŽÍe v krytých

nevytápéných prostorách a přikryjte plachtou

Přepravné

Zaoukrouhlení

145137021
Celkem

CZK 55 00200

Sleva

Celkem po slevě.
CZK 55 002.00

DPH
CZK11 550.42

Celkem vč.DPH:
CZK 66552.42

CELKEM K ÚHRADĚ: CZK 66.552,42

   (razítko, podplS)

 

odběratel

of _ L / j J

" 4V / r.,/„
(razítko, podpls)

Sllvre Saba kova

t.s sabakova©mmcrtevcz

V‘ffl \'v' mmClTFS GOVT?


