
OBJEDNÁVKA č: 0/MMI/0865/2021
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 11.10.2021 číslo zakázky:
objedn.atel: dodavatel: -- -·-·---······

Statutární město Opava Technické služby Opava s. r. o.
s~ sídlem Horní l!áměstí 69, 746 01 Opava se sídlem Těšínská 2057/71, 74601 Opava
IC: 00300535, DIC: CZ00300535 IČ:64618188 , DIČ: CZ64618188

ID datové schránky: 5eabx4t ID datové schránky: 2nr6jkm
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Číslo účtu: Číslo účtu:
Zastoupení: e-mail:

Vyřizuje :

Telefon:
e-mail:

. $t(3tutární město Opay<3 ()~Í~.<:111~Yá ..l! ... <:1C><:1<:~Yat~le .za f1!~~... 1JYE:lciE:li1Ý~h po(jf11ln~.~. n~!)l~c:ILJJíC?íPI. r1.~r1í:
JA TS- Hřiště pro jaktařské děti- Nápady pro Opavu

Počet příloh: o
Sjednaná úplata: 397 427,01 Kč

Splatnost úplaty: do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli
Doba dodání: do 30.08.2022
Místo dodání: Odbor majetku města, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69

···-··· --···

Uplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem Uejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí
obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označeni zboží nebo
služeb, popis provedených prací apod .) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací
list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této
objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn

od uzavřené smlouvy odstou pit.
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptaci Jelího obsahu (jakékoli
změny, dodatky čí odchylky se nepřipoušti) a vý lučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě
musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.
Smluvní strany shodně prohlašuji, že smlouva uzavřená přijetím této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a
dohodly se , že tato smlouva (lj. tato objednávka) bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou
údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo , e-mailová adresa apod.).
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavřeni objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru
smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření , je uveřejněni povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření léto smlouvy v
souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to , aby správce registru smluv zaslal potvrzení o
uveřejněn í smlouvy také druhé smluvní straně .

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje,
že osoba akceptující· (podepisující ) za něJ tuto objednávku je oprávněna tak činit.- . - -· ... -· . . '. - -

za dodavatele:
Datum:

i tt:HNíCKE SLUžBY OPAVA
s.r.o.

........... ...........


