
Město Kravaře
Náměstí 43

747 21 Kravaře

MUKRX009QZQ6

VYŘIZUJE: Beňovič Daniel Ing.

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 14.03.2018

Dodavatel:

Andrla CZ s.r.o.

Cihelní 260

74741 Hradec nad Moravicí
IČ: 25907425; DIČ: CZ25907425

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000090/MH/2018

07/2018 - Celoroční objednávka na odběr stavebního materiálu a autodopravy

v roce 2018

Objednáváme si u Vás odběr stavebního materiálu sypkých hmot včetně autodopravy

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43

747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000090/MFI/2018
Platba převodem, splatnost 21 dní od převzetí faktury objednavatelem

Další ujednání:

Na jednotlivý odběr stavebního materiálu sypkých hmot bude na základě specifikace objednavatele zpracován dodavatelem
cenová nabídka. Odběr bude uskutečněn až po odsouhlasení cenové nabídky objednavatelem.
Odsouhlasení se bude provádět zasláním emailové zprávy včetně dalších ujednání.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li

informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny,
smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat
(osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město
Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů
od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá
smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o
uveřejnění smlouvy také
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hág. Walter Kocián

vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby

www.kravare.cz

ID DS: iv5bfnz

Úřední hodiny: Pondělí 8:00-17:00

Středa 8:00-17:00
Čtvrtek 7:00 -15:00

Pátek 7:00-12:00

IČ: 00300292

DIČ: CZ00300292
Bankovní spojení
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