
OBJEDNÁVKA č: 0/MMI/0268/2022
(nabidka na uzavření smlouvy)

Ld3t!Um \!!(Sta~~nl objědn~.Yk.Y~?4.ó3.2o22~~~

i ~':~r~tměSto ópava ·
!se sídlem Horní náměstí 69,746 01 Opava
!lč; 00300535, DIC: CZ00300535

!to datové schránky: 5eabx.tt
I Bankovnr spojeni: Česká spofltelna a.s.
I Cislo účtu:!Zastoupení:

Telefon:

....~l.§lo zakázky: ______

1 mól~vAa.s.
se sídlem Slívova 1946n, 71000 Ostrava
IC:25890981,DIC:CZ25890981

JO datové schránky:
Bankovní spojení:
Čisto účtu:
email:

I
Vyi'izuje:

email: . __ ___ ~ _
j ~~tu~~~ ~ě~to_()pava obj~dr:t~Y.!~ 9.~~~~1ePJ !ll~Et_uv!!dených ~~!11!'~1!.~~!_e~~l~!.P.Ině!"!i: ___
~· Uprava ·výměna potrubf vratného kalu • ČOV Vlattovičky, úprava celé trubni trasy nad nádrži denitrifikace včetně

průtokoměru DN50 před odbočkou vratného kalu, cena obsahuje veškeré náklady !pojené s dopravou, montáži,
svai'ovánlm a odzkoušenlm

!Počet pfíloh:· . ó ·· ···  · ··· ·····
~~néůp~~T94300.ool<č" _ ·  ··   ·

1
1

[ ~P.!~~~! .Qpi~!Y..:.... Ldo 2_!_dnů__ode dne ~~ru_čení faktiJ!)'~na~eli ______ ··
i Doba dodáni: , do 30.05.2022 1

f~isto ~odání: . !_.Odbor ma~u města, Magistrát měŠta Opávy, Homf náměstl 69 
1Uplata musl b~ vyúčtována fakturou. Nenili faktura daňovým dokladem nebo úěatnlm doki8dam (jejich! nále;tltolrti jsou dlliny prévníml ptol1pi:!y), nul J

1 obsahovat ale$pol'1 tyto Udaje: čisto a datum wstavenl faktury, označeni objednatele a dodavatele, Olato objednávky, popis plněni (označeni zbožl nebo I
, služeb, popis provedených pracl apod.) a výši úplaty 11 jej! pl'liohou musi být objednatelem polllrzený doklad o tédném splněn! dluhu dodavatele {dodacl
'!list, pr'edávacl protokol apod.). Dodavatel sml fakturu vystavil st po tádném splněni svého dUhu vypl9vajlclho ze IIITIIOUVV uuvfel'lé na základě této •

Objedn8vky. Faktura musi být aoročena na vj§e uvedenou adresu objednatele. l
1 V pripadě prodlení dodavatele s l'ádrrtm splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uuvrené na základě této objednavky je objednatel oprávněn ;

Qd uza~'*~lou·· Yod~~ _  .  ..  ·  ··    1
i Tato objtdnávkll můie být pllfata • smlouva na jojlm zllklad6 múle být uuvřena J!p!.!Z6 ílRfnou a b_ezyýhradnou akctptaci ieilhoobtahu (jak6kolí 1

~~~~tj~:nfJ'o~J:;:;~~d~!:':f.;:!~.:~:;.~n:u formo!!. •to ne~lji d~ 10 d:~ od ~~~~iho vyatavení, tm.~v ttto th(Jti l
! Smluvnl strany shodně prohlašuji, že smlouva uzaviená pi'ijetlm této objednávky je povinn6 uveřejňovanou smlouvou dle ztlk0fl8 o registru smluv, a I
ldohodly se, te tato smlouva (ij. tato objednávka) bude natrvalo uvefeJI'léna v registru smlUv, a to v celém rozsahu VČell1ě pfls!u!ných metadat. s výjimkou 1

údajii o fyzlckYch osobách, které najSou smluvními stranami, a kontaldniá\ él dopli'I\Jjicich údajů (čisto účtu, telefonnl člslo, emailová adtesa apod.).,
~ Uvei'ejněni této smlouvy v registru smluv zaji&tl bez zbyleeného odkladu po jejín uzavh!nl objednatel. Nezajisllli Wllk uveřejněni této smlowy v regislru

smluv v souladu se zákonem objednatel nejpoZději do 15 dnO od jejlho uzavi'enl, je uveiejněnl povinen nejpozději do 30 dnů od uzavtenl této smlouvy v
1
.

, souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uvefejňujlcl smlouw se uvazuje splnit podmlnky pro to, aby sprlivce registru smluv zaslal potvrzeni o
, _!.!Wfe~n1 smlou,, také drohé smluvnl straně. . :

Dodavatel svým PodPisem úplně a beZvýhradně pfijlma tuto ObjednfNku azavaiújě se svOj dluh z ni vyplývajiel fádriě a včas splnil Dodavatel prohlašuje, I
1 že osoba akceptujlcí (podeplsuj!cl) za něj tuto obiedrlévku ;e D.P.L~~ _tak č~lt. ~· . _ . _ __ l

0/)j(tdllatel prohlafuj&, te v pflpad6 p/n6nl odPOvídttjíc/ho CIS8/n6mu kódu dle Klasifikaott produi<Qi CZCPA 41  43, kleté je pfoclm6tem objednávky,
b!lde uplatilovat refim ptenBUnl datlová povintiQsti ve limys/u § 92a a § 92e zákon11 e. 23512004 Sb., o dani z plid3né hodnoty, ve Vl!nl poz~ftlch

i e..l'e<!P.i!f!..!dá/e fe!J ~DP!f'J·zt~~~=t~~j_92a ZDPH.fr!d_ná ial!lJ. T~~!!.~_L___za_ dodavaieie:

0>věfi!sprévce ro2f!O~~ .  'batufl2a.3.2022 

~'~',.,_.:.~R9~~~~~~~;~_"_:
,('(): h"'ll:·,;:; rJ·(· I iV.'I'"(•·l;•.J

................_..... ~ .. _, ........ ...
Magistrát města Opavy razítko a podpis dodavatele

__ ......___ ·· ···~ 
STATUTÁRNf MĚSTO OPA~

ocibor majetku města

Magistrátu města Opavy 13

Hornr nárrěstf 69, 746 Ol Opava
lL: 00300535 DlL: CZ:J0300535

i


