
Blahoslavova 937/62

400 01 Ústí nad Labem

DIČIČ 44222734 CZ44222734

Odběratel :

: :

MONZAS, spol. s r.o.

OR  KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713

Číslo objednávky 500180548

Středisko 203

Způsob dopravy

Zakázka 20318007
:

:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

:

Telefon : E-mail : zuzana.nedvedova@monzas.czKontaktní osoba : NEDVĚDOVÁ Zuzana

Místo určení :

Datum pořízení
Požadované datum dodání

: 15.4.2019
: 30.4.2019

Požadovaný termín dodání :
Splatnost faktur : : 30 dní

OBJEDNÁVKA
uzavřená dle § 1724 a násl. OZ v platném znění

Předmět a rozsah objednávky MnožstvíMJ Jednotková cena Cena Celkem

Dodavatel :

Revoluční 26

IČ DIČ25013891 CZ25013891: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

/Číslo účtu :

Ústí nad Labem401 11

Objednáváme u Vás posun stopy TV v ulici Hrbovická.

Cena: max 100 000,- Kč
Termín: 30.4.2019
Kontaktní osoba: Richard Jaroš

Děkuji za vyřízení
Ing. Zuzana Nedvědová

- ceny jsou uvedeny bez DPH
- kopii objednávky vždy přiložte k faktuře
- číslo objednávky a zakázky uvádějte vždy na dodacích listech i fakturách
- v případě, že nebude objednávka přiložena k faktuře nebo číslo objednávky nebude v dokladech uvedeno, bude 
Vám faktura vrácena zpět
- obratem zašlete potvrzení objednávky s uvedením termínů dodání na e-mail objednatele  
- objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo vrácení zboží či služby při nedodržení termínu dodání
- pokud zasíláte faktury elektronicky, je nutné k tomuto účelu použít e-mailovou adresu: fakturace@monzas.cz

- strany  se  dohodly,  že   stane - li   se   Dodavatel   kdykoli   v  průběhu   dodání   zboží   nebo   služby   podle této objednávky  nespolehlivým  plátcem  
ve smyslu  ustanovení  § 106a zákona o DPH ve znění  pozdějších předpisů, nebo  daňový  doklad  Dodavatele  bude  obsahovat číslo  bankovního účtu, 
na  který  má  být plněno,  aniž  by  bylo  uvedeno  ve  veřejném  registru   spolehlivých účtů,  vedeném   správcem daně,  pak  Odběratel  uhradí  částku  
DPH   z   poskytnutého  plnění   dle   §  109a zákona  o DPH  ve znění   pozdějších  předpisů  přímo   příslušnému   správci   daně   namísto  Dodavatele  
a následně Dodavateli  uhradí  sjednanou  cenu za poskytnuté  plnění,  poníženou o takto zaplacenou daň a administrativní poplatek ve výši = 2.000,- Kč 
(dále  jen  AP),  kterým  budou  paušálně uhrazeny  náklady  Odběratele  související  s  přímou úhradou DPH za Dodavatele, nebo  Odběratel  pozastaví  
příslušnou  část platby Dodavateli, odpovídající výši DPH  a  AP,  a to  do doby,  než Dodavateli  zanikne  status  nespolehlivého plátce. V případě, že by 
Odběratel učinil za Dodavatele úhradu DPH ve prospěch účtu správce daně, stane  se AP splatným  v okamžiku provedení této úhrady. Samotná úhrada 
ceny  za  zboží  nebo   službu  Dodavateli,  tedy  ceny  ponížené o  DPH  a  AP  nebo  pozastavení částky,  odpovídající výši  DPH a AP,  se považuje ze 
strany Odběratele za řádně a včas splněnou a Dodavateli tak nevzniká nárok na úrok z prodlení z jakékoli takto neuhrazené částky.  

Podpis a razítko odběratele

Datum : 

Podpis a razítko dodavatele

Datum : 

Objednávka :
Vystavil : Zuzana Nedvědová
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