
OBJEDNÁVKA č: O/MPOU0040/2017
(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystaveni objednávky: 11 .09 2017 ' číslo zakázky-
' dodavatel:objednatel

Statutární město Opava PRABOS plus a.s.
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ . 00300535, DIČ · CZ00300535

se sídlem Komenského 9, 76321 Slavičín

IČ 26272857. DIČ . CZ26272857

ID datové schránky
Bankovní spojeni·
Číslo účtu:
Zastoupeni

Telefon
e-mail.

5eabx4t
Česká spořítelna a.s .
27-1842619349/0800
Horváth Peter Mgr.
ředitel Městské policie
Kolbová Elen
553 756 632
elen.kolbova@opava-city cz I

IO datové schranky.
Bankovní spojeni.
Číslo účtu ·
e-rnail

Zapsán v obchodním rejstříku

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedenych podmínek následující plnění :

Dodáni 23 párů pracovní obuvi KOBRA super GTX kotník a 10 páru pracovní obuvi FALCON GTX
bez DPH (á 2465 .-Kč s DPH)

Počet příloh . 1 0

Sjednaná úplata: 81 345 ,00 Kč

Splatnost úplaty: do 21 dnů ode dne doručen i faktury obJednatel i
Doba dodání: do 30.09.2017
Místo dodání : Městská polície, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69

dle nabídky á 2037 . -Kč

.. . . IUplata mus1 být vyučtovana faklurou Nent-h faktura daflovym dokladem nebo uče1n1m dokladem úe11chz nalez1losh isou dany pravn1m1 predp1syl mus1
obsahovat alespofl tyto ůdaje: číslo a datum vystaveni faktury. označeni objednalele a dodavatele číslo objednávky. popis plněni (označeni zboží nebo
služeb popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její pfilohou musi být ob1ednalelem potvrzený doklad o řádném splněni dluhu dodavatele (dodaci
hst předávací protokol apod.) Dodavalel smi fakluru vystavit až po řádném splněni svého dluhu vyplývaj1ciho ze smlouvy uzavřené na základě této
objednávky Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele
V případě prodlení dodavatele s řádným splněnim dluhu vyplývaiiciho ze smlouvy uzavřené na základě te lo objednávky je objednatel opravněn

od uzavřene smlouvy odstoupil
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejim základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptaci jejiho obsahu (jakékoli
změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystaveni, tzn. že v této lhutě

musi být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.
Smluvní slrany shodné prohlašuji. že smlouva uzavfená na základě léto objednávky ie povinně uveřejflovanou smlouvou dle zákona o registru smluv.
a dohodly se že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu. neboť obsahuJe-h informace čl metadata. které se dle zákona o registru
smluv obecné neuveřejňuji nebo které mají či mohou být vyloučeny . smluvní strany výslovně souhlas1 s lim aby ta to smlouva byla uveřejněna 1ako celek
včetně lakových 1nlonnaci a metadat (osobních údaju apod.). Uveřejněni léto smlouvy v registru smluv zajisti bez zby1ečného odkladu po Jejím uzavteni
objednatel Nezajisti-li však uveřejněni této smlouvy v registru smlw v souladu se zákonem objednatel ne1pozděj1 do 15 dnu od jejího uzavřeni . Je
uveřejněn i povinen nejpozději do 30 dnu od uzavřeni této smlouvy v souladu se zákonem zaiistit dodavalel Strana uveře1ňu1ici smlouvu se zavazu1e splnit
podminky pro to. aby správce registru smluv zaslal pol\lrzeni o uveřejněni smlouvy také druhé smluvní slraně

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednéivku a zavazuje se svůj dluh z ni vyplývajici řádné a včas splnit Dodavate l prohlašuje.
že osoba akce tu·ici e isu·ici za ně. luto ob'ednávku e o rávněna lak činit

za objednatele:
Ověřil správce rozpočtu : Koutná Eva

M~STSI<). POLICIE
Krnov-.~..:_ i.: 1i!

74i01 CPA

.. . .. ~ .... . ... . . ...... .

Horváth Peter gr.
ředitel Městské policie
Magistrát města Opavy

Datum
za dodavatele:

razítko a podpis dod vatele



OBJEDNÁVKA O/MPOU0040/2017 

Statutární Opava, Horní 69 
746 26 Opava 

00300535 

I Bankovní spojeni : a.s. 
27-1842619349/0800 
CZ00300535 

Dodavatel : 
PRABOS plus a.s . 
Komenského 9, 76321 , 

:26272857 :CZ26272857 

r éóslo ' -

J V 14.09.2017 
Kolbová Elen 

I 
Telefon: 553 756 632 
e-mail: elen.kolbova@opava-city.cz 
Fax: 553 756 141 

Statutární Opava. zastoupené Magistrátem Opavy. u Vás objednává: 

Dodání 23 pracovní obuvi KOBRA super GTX kotník a 1 O páru pracovní obuvi FALCON GTX dle 
nabídky á bez DPH (á s DPH) 

Obuv KOBRA SUPER GTX - kotník 
Vel: 41-1x, 42-3x, 43-6x, 44-Sx, 45-4x, 46-3x,47-1x ; - /.1.. 
Obuv FALCON GTX 

42-1x, 43-4x, 44-1x, 45-2x, 47-1x 

Dodávka pro: Kolbová Elen 

dodáni : do 30.09.2017 
Místo dodání : policie 

cena (s DPH): 81 345,00 

Koutná Eva. správce 

tv'JZSTSK), POLICIE 4o 
Krnovt.l.;i 

74601 0P AVA1 

··· ··········· ··· .. . .. .. . ..... .. ..... ........... . 

Horváth Peter Mgr. 
policie 

Dodávka bude realizována ve dodrženi práce a za 
dalších podmínek uvedených v objednávce. K bude doložen rozpis dodávky zboží 
U provedených prací realizovaných na objednávky vzniká zhotoviteli právo na vystaveni faktury 
po prací protokolem podepsaným zástupci smluvních stran. Tento 
protokol bude nedílnou faktury. V že faktura nebude doložena 
podepsaným pfedávacim protokolem bude objednatelem vrácena. Na SKP. 
Fakturu zašlete na adresu· 69, 746 26 Opava 

NA VŽDY NAŠÍ OBJEDNÁVKY. 


