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OBJEDNÁVKA č. 1037/2019/IM/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 13436601

Moravskoslezský kraj PETR SCHULM EISTER

28. října 2771/117 Milíčova 1670/12

70218 Ostrava _ 70200 Ostrava

Vyřizuje: , Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: IM-O7 “ - *

Objednáváme u Vás:

zpracování znaleckého posudku na ocenění Integrovaného výjezdového centra Český Těšín, a to “nemovitých věcí vč. všech

součástí a příslušenství a movitých věcí tvořících yybavení výjezdového centra, tj.:

— pozemku parc. č. 3006/58, k.ú. a obec Ceský Těšín

- „ stavby dosud nezapsané v katastru nemovitostí -— budovy čp. 2115, 2116, 2117, vše na parc. č. 3006/58,

k.ú. Ceský Těšín

- drobný dlouhodobý majetek a dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný dle seznamu (seznam majetku bude

poskytnut samostatně při oceňování) '

Znalecký posudek je požadován v souvislosti s připravovaným záměrem směny s UZSVM ; posudek potřebujeme vyhotovit

v počtu 3 ks a musí obsahovat: cenu administrativní dle cenového předpisu (dle vyhlášky), výpis z katastru nemovitostí,

katastrální mapu a fotodokumentaci; movité věci požadujeme ocenit věcnou hodnotou (časová cena). Znalecký posudek

požadujeme zaslat také elektronicky.

Datum požadovaného splnění: 31.08.2019

Přílohy: —--

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou. .

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 61 105,00 Kč

Podrobnosti platby: ' Datum: 1 3 .08. 2019

„_
Na ucet
., .

Císlo výdajového účtu MSK : 27—1650676349/0800 .





Odesláno: 14. srpna 2019 14:51

Komu: Objednavky

Předmět: Objednávka č. 1037-2019-lM-O

Platí do: “ 28. srpna 2019 0:00

Sent: Wednesday, August 14, 2019 2:49 PM

Subject: RE: Objednávka č. 1037-2019—lM-O

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky. '

děkuji

ADONE — znalecká kancelář

Milíčova 12

702 00 Ostrava

ID dat.schxánky: ei8jcb2

mail:adone©adone.cz

www.adone.cz

Sent: Wednesday, August 14, 2019 9:14 AM

To: adone©adone.cz

Subject: Objednávka č. 1037-2019-IM-O

Dobrý den,

v návaznosti na Vámi zaslanou cenovou nabídku zasíláme závaznou objednávku č. 1037/2019/lM/O na znalecké

ocenění lVC Český Těšín s cenou plnění 61.105 Kč (cena vč. DPH).

Prosíme o potvrzení přijetí objednávky na tento email; tak aby mohla být objednávka v souladu se zákonem

zveřejněna v registru smluv.

S pozdravem,

majetkoprávní ref. a ekonom-rozpočtář na úseku správy majetku

odbor investiční a majetkový

& Římanům-xk?

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

www.msk.cz
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,RESPEKT

Krajský úřad Moravskos l e z ského kraje má zavedené sys témy řízení kvality, env i r onmen tu a bezpečnos t i in formac í .

Zvažte, pros ím, zda je nutno tuto zprávu vyt isknout! Se t ř eme naše ž ivotn í prostředí!

[ S t r ana ]


