
OBJEDNÁVKA č: 0/KTAJ/0001/2023
(nabfdka na uzavřeni smlouvy)

datum VYstaveni oblednávky: 03.01.2023 člslo zakázky:
objednatel: - -- dodavatel:
Statut4rnt město Opava cCSC.akispolečnost pro pratebnr kartye.r.o.
se sldlem Hornl niměstl 69, 746 01 Opava
1č:oo3oo53s,o1e:czoo3oos3s

se sldlem Chlum6anakého 49715, 18000 Praha 8
IČ:27916693,DIČ:C227916693

ID datové schránky: 5eabx4t ID datové schrénky: ql3u9rh
Bankovnl spojeni: Bankovnl spojeni: .
C:islo účtu: člslo účtu :
Zastoupeni: e-mail:

Vylizuje:
Telefon:
e-mait
-~~-tut~rnf r:něsto Op uvedených podmfnek f!lt!Siedujfci plněni:
Celoročnf PHM a obnova karet

Počet pffloh : o
Sjednané úplata (vč. pftpadného DPH): 303000 00 Kč

Splatnost úplaty: inkaso
Doba dodáni: do31.12.2023
Mfsto dodáni: KancehU taiemnlka Magistrát města Opavy, Hornl náměstl69
Upla~ musl b9t vyúělov6na fakturou. Neni·R fakt\n clallovýrrl doldadem nebo účatnlm doldadem (jejichf n41e!itos11 jsou dény právnlml pledpi$y), mual
obtahovat aleapo/1 tyto údaje: elslo a datum vystaveni faktury, oznat.enl objed1111tele a dodavatele, l!tslo objednévky, popiS plněni (oznaeenl zbo:ll nebo
služeb, popis provedených pracl apod.) a výil úplaty 8 jejl prllohou musl být objednatelem poiVIZenj doklad o rtdném splněrú dluhu dodavatele (dodacl
list, pfedávad protol<ol apod.). Dodavatel sml fakU'U vystavl a! po fédném splněni svého dluhu vyplýVIjlctlo ze smlouvy uzavl'ené na základě této
objednávky. Faktura mu&l být dorueena na výM uvedenou adresu objednatele.
V pflpadé pradlen! dodaVIIIele a 7édným aplněnlm dluhu vyplýVBJfdho a 1111louvy uuvrené na 2ákladě této objednávky je objednatel oprěvněfl
od uzavtené smlou i/Y odstoupit
Tato objednivka múb~ pfljala e tmlouva na jljfm áklad6 můfe být UZivfena vouzg Jiplngu a bezrthradr!ou lkceDtiC! Ie!lho ob.abu (jlktkoli
zrniny, dodatky ~I odchylky se noptlpouitl) a ViiUCnt Dlumnoy fonnou. a to nejpozději do 10 dna od data Jejlbo vystll'lltli, tzn. & v ttto lhllt6
mual b9t pflleU obJednivkYdodavatelem dorue•no obJednateJL
SmiiNnl atrany llhodn6 pro~. fe smlouva UDvh.!nll pl1eUm ~o objecln.hky je povinně uvel'ejflovanou amlowou dle zékona o reglsiN 5mluv, a
dohodly se, že lato 1111louva [q. tato objedn.ěvka) bude natrvalo uvel'ejlěna v registru smluv, a to v celém rozsahu VCe1ně pi'lelulných metadat, s vjjimllou
ódajil o l'yzickjch 0$0b6ch, které nejsou smluvnlrnl stranami, 1 kontaktnlch Cl dopll\ujlclch ůdajů (člslo oeru, telefonnl tlslo, e-mailová adresa opocl.).
Uvel'e)něnlléto smloiiiiY v regiStru smluv zajisti bez zbytečn6bo odkladu po jejlm uzavfenl objednatel. Nezsjlsti.Ji vialt uvereJninlléto smlouvy v registru
smluv v !10\Adu ae zékonem objednatel najpozd6ji do 15 dnil od jeilho uzavrenl, je uvelejněnl povinen nejpozd&jl do 30 dníl od uzavfenf léto smlouvy v
souladu te z4konem ujisOt dodavatel. Strana uvefejrqlcl amlouw se zavazuje qllnit podmlnky pro lo,lbf správce regislru smluv zaslal po!vrl8nl o
uvefelněnl smloovv také druhll 8mluvnl straně.

Oodavale!IIVým podpisem Op1~ bezvýhradně pfljlmá tuto objedn4vku a zavazuje se svOj dluh z ni vyplýYajlcl i'adně 8 vCas splna. Dodavatel prohlaklje,
že osoba ekeeotullcÚDOdeDisu za nGl tuto obk dnavku Je opré.YI'Iěna tak einlt.
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IC: 00300535 DIC; C7003005JS

Maglstrét města Opavy


