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"" OBJEDNÁVKA —
l— -- Zhotovitel ",. l" Objednátel '\

Jméno KiS Mar. Lázně s.r.o. " jméno Mčsto Maňáňské Lázně
Adresa Hiavnf 47 Adresa Ruská 155
PSČf j Maňánské Lázně PSČ 353 01 Mariánské Lázně
Vyřízu e Odbor rozvo'e, lázeňství a cestovMho ruchu

l Tele on Vyřizuje

IČO 25208438 Telefon
DIČ CZ 25208438 l \ič O 54 CZ 00254061 ,l

W r

Počet jedn,! . Popis , _ .. ._ _f u j C.EI,KEM 1
.

á
vauladu s usnesením RM/202/19 z 30.4.2019 ""l
objednáváme tlmto u Vás zajištění aktivit

1 komplet Komunikační strategie destinace ML 2019 350 000,00 Kč , 350 000,00 kč
1. etapa (04/2019-01/2020) - mtg a P.R aktivity: l

' tiskové zprávy, mediální výstupy, distribuce médiím
kmtňpy a presstripy
pozitivní prezentace destinace a Mraktivit
min. výstupy: i
iměsični plán aktivit, monitoring výstupů a l l
měsíční zpráva ,

l Ceny jsou maximální a obsahují příslušnou sazbu i :'DPH. i i
K faktuře bude ddožem vyúčtování a přispušné podklady. l

lBude uváděno logo měgta + Great Spas of Europa l, :

" "cUREM 350 000,00 Kč '
l"" Podrobnosti pktbý >

O Šekem
O Hotwě
O Kreditní kartou
® Na účet

ČÍslo účtu l kreditní karty ., —-—--·- l r Datum dodání . ·
\,, Kód banky l Platl do ,_ _ "".,. , , _ 01/2020 J

MĚSTO MARIANSKÉ LAZNÉ

,— SchváNNĚST3 tt'i' U Ř AD 4

Odbor rozvo 'e, /ázeňstv/ a cos1ovMho ruchu Datum 21. červen 2019
Ruskii ' Lázně objedn. č. ,

iC 081 Zpráva
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KIS Muiánské l-ázně s,l0. cL" !
Hlavní 47, 353 01 Maňánsk6 Láz'iě
|ČO: 25208438, DlČ· CZ25208438
Tu:364 822 47 ljob: 777 702 96'·



POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné pLněni dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a
nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení

nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních

účtů vedený daňovou správou.

Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této objednávky, tj. plátce

daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a

nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen

o tom neprodleně informovat město Mariánské Lázně, tj. příjemce zdanitelného plnění dle

této objednávky, a to píscrnnou formou.

Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle

§109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Mariánské Lázně
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