
Objednávka č.: 444/2017  
 

Smlouva dle občanského zákoníku 
 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/Název:   T-MAPY spol. s r.o. 
IČ, DIČ:    47451084, CZ47451084 
Místo podnikání/Sídlo:  Špitálská 150/10 
bankovní spojení:  ČSOB, Hradec Králové, č.ú. 8688743/0300 
e-mail, tel.:   info@tmapy.cz, 498511111 
zastoupen:   Ing. Milanem Novotným, jednatelem 

a 
Objednatel: 
Jméno/Název:              Město Nymburk 
IČ, DIČ:    00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.:   hauerlandova@meu-nbk.cz, 325501417 
zastoupen:   PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města 
 

 
II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je dodání licence software pro pasportizaci veřejného osvětlení dle cenové 
nabídky z 26.9.2017, mimo položky MODUL 3(semafory) v celkové ceně 93 170,- Kč včetně DPH.  
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas softwarovou licenci a zaplatit zhotoviteli výše uvedenou 
cenu. 
 
 
Požadované doklady:  - předávací protokol  
Místo plnění:  - Městský úřad Nymburk 
Termín předání:  - do 20.10.2017 
 
III. Kupní cena  
Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za předmět smlouvy 77 000,- Kč bez DPH, 93 170,- Kč s DPH. 
Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek. 

 
Splatnost:  - do 14 dnů od převzetí zakázky 
 
IV. Další ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
 
V. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně 
podepsanými. 
Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč.zák.) není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
smluvními stranami.  
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně 
dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah 
této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i 
takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 

mailto:info@tmapy.cz


101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají 
zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním 
veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za 
účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy 
veřejnosti. 
  
 
V Hradci Králové dne 9.10..2017    V Nymburce dne  
 
 
  Za zhotovitele:              Za objednatele:   
 
………………………………..                   ………………………………..  
 Ing. Milan Novotný          PhDr. Pavel Fojtík 
     jednatel                      starosta  


