
Město
Pohořelice

Objednávka
Číslo objednávky: 436/  2019

ze dne: 19.06.2019

Registr: ČSÚ, odd. Břeclav dne 24.11.1990  spis. zn.  čj. 224/43784

Objednavatel: Zhotovitel:
Adresa: Fakturační adresa (doručovací adresa):

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 POHOŘELICE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

60200 Brno
IČO: 00283509 IČO: 25317628
DIČ: CZ00283509 DIČ: CZ25317628

Č. účtu: Č. účtu:
Bank.spoj. Bank.spoj.

Akce:
Předmět plnění: oprava polní cesty kolem zahrádek v Pohořelicích dle cenové nabídky, termín realizace: 9.-

10.7.2019

Termín plnění:
Smluvní cena: 302 416,00 Kč s DPH
Záruční doba:

Splatnost faktur: Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na 15 den od data doručení včetně (razítko
podatelny).

Daňový doklad musí být označen číslem naší objednávky, DIČ města a DIČ dodavatele.
Pokud zboží nebo služby na základě této objednávky podléhají režimu přenesení daňové, uvádějte na daňovém
dokladu zatřídění do klasifikace – kód CZ-CPA, v opačném případě si objednatel vyhrazuje právo odmítnout daňový
doklad, který nebude obsahovat konkrétní minimálně dvoumístný číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA nutný pro
posouzení aplikace režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Kontaktní osoba: Objednávku podepsal

Elektronicky podepsáno v informačním systému.

Fax :

Telefon:

Mobil:

Město
Pohořelice

Objednávka
Číslo objednávky: 436/  2019

ze dne: 19.06.2019

Registr: ČSÚ, odd. Břeclav dne 24.11.1990  spis. zn.  čj. 224/43784

Objednavatel: Zhotovitel:
Adresa: Fakturační adresa (doručovací adresa):

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 POHOŘELICE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

60200 Brno
IČO: 00283509 IČO: 25317628
DIČ: CZ00283509 DIČ: CZ25317628

Č. účtu: Č. účtu:
Bank.spoj. Bank.spoj.

Akce:
Předmět plnění: oprava polní cesty kolem zahrádek v Pohořelicích dle cenové nabídky, termín realizace: 9.-

10.7.2019

Termín plnění:
Smluvní cena: 302 416,00 Kč s DPH
Záruční doba:

Splatnost faktur: Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na 15 den od data doručení včetně (razítko
podatelny).

Daňový doklad musí být označen číslem naší objednávky, DIČ města a DIČ dodavatele.
Pokud zboží nebo služby na základě této objednávky podléhají režimu přenesení daňové, uvádějte na daňovém
dokladu zatřídění do klasifikace – kód CZ-CPA, v opačném případě si objednatel vyhrazuje právo odmítnout daňový
doklad, který nebude obsahovat konkrétní minimálně dvoumístný číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA nutný pro
posouzení aplikace režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Kontaktní osoba: Objednávku podepsal

Elektronicky podepsáno v informačním systému.

Fax :

Telefon:

Mobil:

'V'éStO Objednévka
PohoFelice

CI'SIO objednavky: 436/ 2019

ze dne: 19.06.2019

Registr: 650, odd. Breclav dne 24.11.1990 spis. zn. éj. 224/43784

Objednavatel: Zhotovitel:
Adresa: Fakturaénl' adresa (doruéovaci adresa):

Mésto PohoFelice FlRESTA-Fi§er, rekonstrukce, stavby a.s.
Vl'defiské 699
691 23 POHORELICE

60200 Brno

Iéo: 00283509 Iéo: 25317628
Dlé: C200283509 DIC: C225317628

C. Kim: C. L'Jétu:
Bank.spoj. Bank.spoj.

Akce:
Predmét plnénl’: oprava polnl' cesty kolem zahrédek v Pohorelicich clle cenové nabidky, termin realizace: 9.-

10.7.2019

Terml'n plnénl':
Smluvnl' cena: 302 416,00 K6 5 DPH
Zéruénl' doba:

Splatnost faktur: Datum splatnosti fakturyje stanoveno nejdrl've na 15 den 0d data doruéenl' véetné (razitko
podatelny).

Dafiovv doklad musi bf/t oznaéen Eislem na§l' objednévky, Dlé mésta a DIE dodavatele.
Pokud zboil' nebo sluiby na zakladé této objednavky podléhajl' reiimu prenesem’ dafiové, uvédéjte na dafiovém
dokladu zatrl'dénl' do klasifikace — kéd CZ-CPA, v opaéném pripadé si objednatel vyhrazuje pravo odml'tnout dafiovv
doklad, kterV nebude obsahovat konkrétnl' minimalné dvouml'stm'l él'selnv kéd Klasifikace produkce CZ-CPA nutm'l pro
posouzem’ aplikace reiimu prenesenl' dafiové povinnosti dle §92a zakona o DPH 6235/2004 Sb.

Kontaktm’osoba: Objednavku podepsal

Fax:

Telefon:

MOW: Elektronicky podepsc'mo v informaénl'm systému.




