
------ Přeposlaná zpráva ------ 
Od: deus.ddd@post.cz 
Komu: "Václav Harting" <vaclav.harting@litomerice.cz> 
Kopie: "Josef Krist" <josef.krist@litomerice.cz> 
Odesláno: 11.7.2017 17:14:33 
Předmět: Re: objednávka č. 17835 (Město Litoměřice) 
  
Dobrý den, na základě objednávky z Vaší strany, tuto potvrzujeme v cenovém 
rozsahu dle přiloženého krycího listu a dle termínu zhotovení, tedy k 31.08.2017  
 
Dále tímto vyslovujeme souhlas s uveřejněním této objednávky v registru smluv, 
kterou má Město Litoměřice povinnost uveřejnit. 
 
S úctou za firmu  
 
DEUS-PRO s.r.o. 
Masarykova 575/34 
Litoměřice 412 01 
IČO:65051153 
DIČ:CZ64051153 
 
Ivana Dufková - jednatelka 
tel.:602585505 
 
ve věcech technických:  
 
Josef Capiali 
tel.: 602166517 
 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Václav Harting <vaclav.harting@litomerice.cz> 
Komu: deus.ddd@post.cz 
Datum: 11. 7. 2017 14:07:11 
Předmět: objednávka č. 17835 (Město Litoměřice)  
 
Dobrý den paní Dufková, 
objednáváme u Vás provedení prací na opravě bytu č. 1 na Mírovém náměstí 
20/12 v Litoměřicích dle následující objednávky: 
  
Objednávka 
  
Objednávka č.: 17385 

  

Objednatel (fakturační údaje):                                     
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Město Litoměřice                                                                              

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

BÚ: XXXXX 

 

Dodavatel: (fakturační údaje): 

  

Deus-Pro s.r.o. 

Masarykova 575/34 

412 01 Litoměřice 

IČ: 64051153 

DIČ: CZ64051153 

BÚ: XXXXX 

 
V Litoměřicích, dne 11.7.2017 
  
Předmět objednávky: 
  
Objednáváme u Vás bourací a vyklízecí práce, vč. odvozu a uložení stavební 
sutě, v souvislosti s opravou bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v 
Litoměřicích (viz. Krycí list soupisu prováděných prací) v celkové ceně ve výši 
344.970,48 Kč (bez DPH), tj. 396.716,05 Kč vč. 15 % DPH.    
  
 
Maximální cena vč. DPH: do 400 tis. Kč, vč. DPH 
  
Termín dodání: do 31.08.2017 
  
Způsob platby: fakturou 
  
Upozornění: 
Ve faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky. Dále musí být faktura vystavena 



pouze na Město Litoměřice (fakturační údaje výše), pokud máte ve faktuře 
vyhrazenou část na příjemce/konečného příjemce uveďte zde: Město Litoměřice – 
Úsek správy nemovitostí 
  
Za objednatele:  
pan Josef Krist - bytový technik OSNMM (ÚSN)  
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 
Telefon: + 420 416 916 155  
Mobil: 602 129 898  
E-mail: josef.krist@litomerice.cz 
  
 
Schválil: 
Mgr. Václav Härting - vedoucí Odboru správy nemovitého majetku města 
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 
Telefon: + 420 416 916 259  
Mobil: 721 616 715 
E-mail: vaclav.harting@litomerice.cz 
  
Zaslanou objednávku prosím Vás potvrďte, tzn. že souhlasíte s rozsahem a cenou 
provedených prací a také s termínem jejich provedení. 
Dále Vás žádám o vyslovení souhlasu s uveřejněním této objednávky v registru 
smluv, kterou má Město Litoměřice povinnost uveřejnit, tzn. splnit následující: 

 1) „Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.“ 

 2) „Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.“ 

 3) „Smluvní strany podpisem této smlouvy  (objednávky) potvrzují, že ve smyslu § 1770 

občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy (objednávky) ujednaly dohodu, 
podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.“ 

 

Děkuji za součinnost na plnění této objednávky. 

S úctou. Václav Härting - vedoucí OSNMM (tel.: 416 916 259, mobil: 721 616 
715)  
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