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Litoměřice 2. 3. 2018 

 

 

 

Věc: objednávka právních služeb 

 

 

Na základě Vámi zaslané cenové nabídky na poskytnutí právních služeb u Vás objednávám 

následující služby: 

 

komplexní zajištění zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení 

vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů“, 

rozdělenou na dvě části: 1/ Elektromobily, 2/ Plug-in hybrid a to za cenu 150.000,- Kč 

(bez DPH). 

 

„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 objednávku s akceptací 

zveřejní v ISRS.“  

 

„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 objednávky v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují.“ 
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„Smluvní strany podpisem této objednávky potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této objednávky ujednaly dohodu, podle které je tato 

objednávka platně uzavřena dnem potvrzení přijetí objednávky druhou smluvní stranou.“ 

 

Prosím o potvrzení přijetí objednávky. 

 

S pozdravem 

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman 

               vedoucí správního odboru 

 

Fakturační a adresa: 

Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

DIČ: CZ 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptace dne 2.3.2018  


