
O B J E D N Á V K A
Město  BílinaOdbor nemovitostí a investic V Bílině dne: 09. 05. 2019Břežánská 50/4 Objednávka č.: 48/2019/M418 31 Bílina Financováno z: 19-10IČ: 00266230 Tel. kontakt:DIČ: CZ00266230 E-mail: 
č.ú.: Vystavil (a): Erich Mika

AZ Consult, spol. s r. o.Klíšská 1334/12440 01, Ústí nad LabemIČ: 445 67 430DIČ: CZ 445 67 430

Město Bílina objednává: Autorský dozor (AD), k investiční akci s názvem - Rekonstrukce ulic Zámecká aKomenského - dle cenové nabídky zhotovitele, předpoklad 27. 500 bez DPH, cca 42 hod.
Termín dodání: od předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení stavby (kolaudační rozhodnutí).
Cena za AD v Kč/hod bez DPH: 650, 00 KčSazba DPH 21 %: 136, 50 KčCena celkem: 786, 50 Kč
Fakturace dle skutečnosti jednou měsíčně od zahájení až do ukončení investiční akce.

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejménazákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004Sb. o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou fakturyhrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.
Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebudepro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.
Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Dofaktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacíhoprotokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci býtproplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění.
Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv anabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluvna Portále veřejné správy.
Příkazce operace:Erich Mika Správce rozpočtu:Jana Matějovská

Převzal, dne 13.5.2019




