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Objednávka č.: 13/2019/OD
Financováno z: Rozpočet OD

(odd. § 34-21, pol. 5169)
Vystavil (a): Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
Tel.:
Mob.:
E-mail: j

Bílina 17.07.2019

OBJEDNÁVKA

Město Bílina objednává:

Instalaci svislého dopravního značení vč. upevňovacího materiálu (sloupků), a to v rozsahu cenové nabídky
č. NAB221 ze dne 17.04.2019 (cena potvrzena přípisem ze dne 19.06.2019) a situace dopravního značení, které
jsou součástí této objednávky.

Popis: Jedná se o zajištění svislého dopravního značení, a to formou zmenšeného
formátu, které bude instalováno v areálu připravovaného dětského dopravního
hřiště v Bílině, ul. Teplická, poz. parc. č. 1683/129, k. ú. Bílina. Umístění dopravního
značení je patrné z přiložené situace.

Termín dodání: do 30 kalendářních dnů od převzetí (potvrzení objednávky). Termín je možné
prodloužit pouze po vzájemné, písemné, dohodě obou stran.

Cena objednávky: dle cenové nabídky č. NAB221 ze dne 17.04.2019 (cena potvrzena přípisem ze dne
19.06.2019) a tedy 152.594 Kč bez DPH (cena vč. DPH činí 184.638,74).

Způsob dodání: ---

Záruka: dle platné právní normy.

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, zejména zákona
č. 89/2012 Sb. (NOZ), § 11 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a §§ 28 a 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH budou
faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Poznámka: Tuto zakázku malého rozsahu rozhodla zadat RM na své schůzi konané dne 16.07.2019 pod
usnesením číslo_______.

Příkazce operace: Správce rozpočtu:
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. v. r. Miroslava Pelichovská v. r.

Značky Dubí s.r.o.
Ruská323/94a
417 02 Dubí 2

IČ: 22796908

MESTC) BILINA, Břežánská 50/4, 418 31 Biıina
IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230, bankovní Spojení: ČS, a. S.
Č. Ú.: 27-1060440379/0800

_ , v Značky Dubí S.r.o.
Objednavka c.: 13/2019/OD Ruská323/94aFinancováno Z: Rozpočet OD 417 02 Dubí 2

(odd. § 34-21, pol. 5169)
Vystavil (a): lng. Oldřich Jedlička, DiS. IČ: 22796908
Tel.:
Mob.:
E-mail: j

Bílina 17.07.2019

oBJEDNÁvKA

Město Bílina objednává:

Instalaci svislého dopravního značení vč. upevňovacího materiálu (sloupků), a to v rozsahu cenové nabídky
č. NABZZ1 Ze dne 17.04.2019 (cena potvrzena přípisem Ze dne 19.06.2019) a situace dopravního Značení, které
jsou součástí této objednávky.

Popis: Jedná se o Zajištění svislého dopravního Značení, a to formou Zmenšeného
formátu, které bude instalováno vareálu připravovaného dětského dopravního
hřiště v Bílině, ul. Teplická, poZ. parc. č. 1683/129, k. ú. Bílina. Umístění dopravního
Značení je patrné Z přiložené Situace.

Termín dodání: do 30 kalendářních dnů od převzetí (potvrzení objednávky). Termín je možné
prodloužit pouze po vzájemné, písemné, dohodě obou Stran.

Cena objednávky: dle cenové nabídky č. NA8221 ze dne 17.04.2019 (cena potvrzena přípisem Ze dne
19.06.2019) a tedy 152.594 Kč bez DPH (cena vč. DPH činí 184.638,74).

Způsob dodání: ---

Záruka: dle platné právní normy.

Podmínkou dodávkyje prohlášení dodavatele, že se Zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, Zejména Zákona
č. 89/2012 Sb. (NOZ), § 11 Zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a §§ 28 a 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH budou
fiktury hr_azeny pouze na účty Zveřejněné naıaňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuie, že obiednávka není předmětem Zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a), e) Zákona o DPH.

Fakturu Zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.

Do faktury uved'te číslo objednávky a přiložte její kopii!

Poznámka: Tuto zakázku malého rozsahu rozhodla Zadat RM na své schůzi konané dne 16.07.2019 pod
usnesením číslo

Příkazce operace: Správce rozpočtu:
lng. Oldřich Jedlička, DiS. v. r. Miroslava Pelichovská v. r.

Stránka 1 Z 2



Stránka 2 z 2Stránka 2 Z 2




