
 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE! 

Splatnost faktur je 30 dnů, pokud není ujednáno jinak. Na každé faktuře musí být dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění uveden 
údaj o registraci. Akceptované způsoby doručení faktury (daňového dokladu): do datové schránky: 5zrb8iz, osobně nebo poštou na adresu Žižkovo nám. 2, 
39001 Tábor,  případně na elektronickou podatelnu: posta@mutabor.cz 

IČO: 00253014 tel.:  xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

DIČ CZ00253014 fax.: xxxx xxx xxx xxx www.taborcz.eu 
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Odbor životního prostředí 

 

*S00FX01CTXMN* 
Město Tábor  Žižkovo náměstí 2  390 01 Tábor S00FX01CTXMN 

 

  

  Technické služby Tábor s.r.o.  

  Kpt. Jaroše 2418  

  39003 Tábor  

  

 

Tábor, dne: 14.01.2019 

OBJEDNÁVKA číslo: 2100/OD/00011/19 Kompetent xxxxxxxx xxxxx xxx. 
 

Bankovní spojení:   

Číslo: / Vyřizuje: xxxxxxxx xxxxxx 

 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

Druh zboží 
 

Průběžné provádění udržování dětských hřišť v roce 2019 a s tím souvisejících služeb v maximální ceně 70.000,- Kč včetně 
DPH. 

Jedná se o běžnou údržbu herních prvků a hracích ploch dětských hřišť na pozemcích města, ve správě OŽP, včetně oplocení a 
dopadových zón a to tak, aby byla zachována jejich bezpečnost a funkčnost. 

Dále se jedná o korekční údržbu směřující k nápravě závad nebo k opětovnému navození nezbytné úrovně bezpečnosti zařízení 
hřiště a jeho povrchu a drobné služby. 

Prováděná údržba musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 – 7 a s platnou legislativou.  

Jednotlivé požadavky na provedení údržby, oprav a služeb budou předávány písemnou formou průběžně během roku dle 
vzniklé potřeby. 

Fakturace prací bude prováděna na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí prací.  

Objednatel prohlašuje, že tato činnost není používána k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. 

Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 

 

         xxx. xxxxx xxxxxxxx 

        vedoucí oddělení ochrany prostředí 

 

 

Za dodavatele objednávku akceptoval – dne: 18.1.2019 


