
MĚ,,O ,,,,Í,
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC

A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

vyřizuje: Emil Eliáš
telefon:

e-mail:
datum: 2019-11-27

Jan Holík s.r.o.
VŠemina 3
763 15 Všemina

IČ:29302340

Objednávka číslo: MUVS 108002/2019/OSMISR

Objednáváme u Vás s:tavebněmontážní práce (obor CZ-CPA 41-43):

Stavební úpravy administrativní budovy č.p.385 na úl. Štěpánská ve Vsetíně, dle projektové dokumentace
vypracované projektovou kanceláři" Šlinz & Štefanidesová s.r.o. z 11/2019, v souladu s cenovou nabídkou ze
dne 20.11.2019.
Zhotovitel prohlašuje, že si pmjektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady řádně prostudoval a
neshledal na nich žádných závad. Případné nejasnosti bude zhotovitel vždy konzultovat s objednatelem.
Zhotovitel prohlašuje, že má platné veškeré certifikáty opravňující k provedení předmětu díla a jejich kopie
jsou přílohou této smlouvy.

Cena zakáZky bez DPH:
Těmín vyhotovení:
Způsob předání:

131.079,- Kč
prosinec 2019

Objednatel je povinen převzít pouze řádně vykonané a dokončené dílo, za řádně vykonané a dokončené dílo
považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků bránicích v dalším užívaní O předáni a převzetí díla bude
sepsán předávací protokol. Spolu s předáním díla je Zhotovitel povinen objednateli předat záruční list,
certifikáty a prohlášení o shodě.

Způsob platby:

Adresa fakturace:

převodníin příkazem - faktura, na číslo účtu

Město Vsetín, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje,
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČ: 00304450 DIČ: CZ00304450
Bankovní spojení:

K'ozomění: ve faktuře i v dodacím listě musí bít uvedeno číslo naší obiednávk!!

Přijetím objednávky Zhotovitel potvrzuje, že dílo provede v obvyklé kvalitě, je odborně a personálně způsobilý pro jeho
realizaci, odpovídá za požámfbeu)ečnost a ochranu zdraví svého, vlastních zaměstnanců i třetích osob a byl seznámen
s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví v místě prováděné opravy.

vedouä odboru
Datum: 2019.11.2907:43:19+01'00'



Strana 2 (celkem 2)
,,Objednatel" si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném mění, v případě požadavku úhrady na
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e z.č. 235/2004 Sb. ·
Použití pro ekonomickou činnost (ANO/NE). ANO

' Prohlášení
Příjemce plnění (objednatel ) čestně prohlašuje ve smyslu ,,Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti
na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona o DPH,, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností
města, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není y tomto případě v postavení osoby
povinné k dani .
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve

, smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
1_ _

podpis_oprávněné osoby

Městský úřad Vsetín, Svárov 1080. 755 24 Vsetín
Telefonní ústředna

IČO: 00304450 · Bankovní spojení:


