
OBJEDNÁVKA č: O/MPOU0001/2023
(nabldka na uzavrení smlouvy)

1
datum yystavenr ob~e-~r}ávky:t2~ó1~2023
objednatel:
Statutárnl město Opava
se sldlem Horní niměstl69, 746 01 Opava
IČ:00300635,DIC:CZ00300536

ID datové schránky:
Bankovnl spojeni:
Cislo účtu:
Zastoupeni:

Vylizuje:
Telefon:

5eabx4t
Česká spoHtelna a.s.

e-mail:

{ člslo zakázky:
I dodavatel:

CCS Českl společnost pro platební karty s.r.o.
se sldlem Chlum~anského 497/5, 18000 Praha 8
IC : 279f6693,DIČ:CZ27916693

ID datové schránky:
Bankovnl spojeni:
CrsJo účtu:
e-mail:

ql3u9rh

statutárnTměsto Opava doda\latele za nlže uvedených poč:imrřielé nélliduJicí plněni:
CelorOČnl odb6r PHM pro Městskou policii Opava a obnova CCS karet

~;~~!~0~1a~~y;.-e~d;i~ÓPHF lk~.Qo ~ __~-=--~ _ ~--=--
. Sp!atnost úplaty: ·- I ~o ~1 ~_!10 ode dne doručeni faktu~~ednatell -~-~

Doba dodáni: j do 31.12.2023
..._.Ml!!O.- ~odání: -· ._ ___ ____ ~ěstská policie. Mapistrét města Opa~!- H.~'!! ;:,:.na,;:;mě~st::..:;·:....;, 8""9'----:-~:--::----:-;---:----;

Uplala musl bYl vyúčtovéna fakturou . Nenl-11 faktura daflovYm dOI\ladem nebo ůetltnlm dokladem (jejicl'l1 nélefitosti jsou dflny rri'Jnlml pl'edpisy), mual
obsahovat alespofl tyto údaje: etslo a datum vystaveni fakluly, označeni ob]ednalele a dodavatele, ~lslo objednávky, popis pln6nl (oznaeenl zboll nebo
slufeb, pOpia provedených prací apod.) a vj!i 14>fal)' a jajl prllollou musl být objednatelem potvrzený doklad o téd~m~ dluhu dodavatele (dodacl
lisl, p/e(Savaci protokol apod.). Dodavalé! sml fakturu vystavit a! po fádném splněni svéhO dluhu ~ajlclho za smlouvy uzavtané na základě této
objednávky. Faktura musl být dorueena na Vý!e uvedenou adresu objednatele.
V pflpadii prodlení dodavatele s radným sptněnlm dluhu vypl9vajlclho ze smlouvy uzavfené na :zakladě léto obje(lnavky je objednatel oprávněn
,!XI uza~ ~~~to M. _ . ., ____ .. ~ _ ___
Tato o~dnbb midt být plijat. a amlouva na jeJ lm úkladt mOla být uzavfena 1!0S1Z9 ůploQV 1 biMhradnoy ll!cpptec! !t!lho qblaby Oaktkoll
zminy, dodatky ft odchylky so Mpnpoultl) a ril®ni pilemnou formou. a to nlljpozd6JI do 1o dnll od data Jejlho vyat.von~ tzn. te v ttlo IhUti

1mwl b9t pfQetl objednivky doda~lem dorufeno ob natiiH. __ ____ _ ___ __
• Smluvní slrany shodně prohllliujl, bl smlouva uzavfená pi'ijetlm léto objednávky je povinni! uvel'ejflovanou smlouvOu dle :tékona o reglnu smluv, a

dohodly se, fe tato amlouva {~. tato objedn6YIIa) bude natlvalo uwelejnha v reg151ru smluv, a to v celém rozsahu vtetn6 pli51u6ných metadat, s vYiimkou
ůdajíl o fyzických osobéch, kleré nejSou smluvními stranami, a kontaktnlch a doplr'lujlclch ůdlljů {ělslo ůětu. lelefonnl číslo. e-ma~ové adresa apod.).
Uvefejněni této smlouvy v registru smluv zajisl! bez zbyteCného odkladu po jejím uzavfenl objednalel. Nezajistl-i vlak uva'ejněnl této smlouvy v registru
smluv 'I souladu &e zákonem objednatel nejpozději do 15 dnCI od jejlho uzavfenl, je IMii'ajněol povinen nejpozději clo 30 dnů od uzavfeni léto smlouvy v
souladu se zakonem zajistH dodavatel. Strana uvefiiNk:l smlouvu se zavliZIJje splnit podmlnky pro to, aby správce regislru smluv zaslal potvrzeni o
u~_~efejnění snllou"~ !a_ké druhé ~uvnl straně . ___ _ _ _ . _ _ _ _ ---·--
Dodavatel avjm podpisem úplně a bezvýhradně plijlmá Mo objedn8vku 11 uvezuja se svilj dluh z ni vypljvajlcl fédni a včas splnit Dodavatel prohlašuje. I
že osoba akcetrtu;~depisul!ciJ za~ tuto ~My!ll'Je p~_évněna tak činit.

---
- _ za obje
Ověfil správce rozp -.--==""-

M

Magistrát města Opavy


