Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 131/R/19
Odběratel:

Dodavatel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

BM servis a. s.
Krátká 775
735 81 Bohumín

IČ:
DIČ:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

IČ:
DIČ:

00297569
CZ00297569
Reli Jana
596 092 239
reli.jana@mubo.cz
26.2.2019

47672315

Objednáváme u Vás:
Nový Bohumín, nám. T. G. Masaryka 940, byt: 7, nám. T.G.Masaryka 940, byt č. 7, p. Spratková, tel.: 732
676 753, 1+2, Bohumín
GO elektro dle RZ vč. PD + zednické a malířské práce - pouze po GO elektro

Dodací lhůta:

31.05.2019

Předpokládaná cena:

do 50 000,- Kč bez DPH

Záruka:

dle OZ

Služba: 107

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti
dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí
objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.
V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky
do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:

Reli Jana, v.r., 25.02.2019

Schválil, podpis, datum:

Drdová Eva, v.r., 26.02.2019

Akceptoval, datum:

