
O B J E D N Á V K A

V Bílině dne: 26.11.2019
Město  Bílina Objednávka č.: 213A/2019/C
Břežánská 50/4 Financováno z:
418 31 Bílina Tel.kontakt:
IČ: 00266230 E-mail:                  
DIČ: CZ00266230 Vystavil(a):
č.ú.: 

MK – mont illuminations s.r.o.
Průmyslová 6
431 51 Klášterec nad Ohří
IČO 25424769

Město Bílina objednává :

3 ks LED převěs s logem města do převěsu
2 ks LED převěs s logem města
16 ks světelný rampouch LEDICLR

Termín dodání: do 15.12.2019

Cena objednávky: 193.383 Kč bez DPH

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v  § 11 zákona č.563/1991 Sb.
zákon o účetnictví  a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon 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 § 92a), e) zákona o DPH.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv a nabývá
účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále
veřejné správy.

Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii !

Příkazce operace:
Chmelíčková  Renata

[IBIEIHIIVKI

V Biliné dne: 26.11.2019
MéStO Bl’lina Objednévka 5.: 213A/2019/C
BFeiénské 50/4 Financovéno z:
418 31 Bl'lina Te|.kontakt:—
Ié: 00266230 E-mail: —
Dlé: C200266230 Vystavil(a): —
w:—

MK — mont illuminations s.r.o.
Prfimyslové 6
431 51 Klééterec nad Oh‘fi
Iéo 25424769

Mésto BI’lina objedna’vé :

3 ks LED pfevés s logem mésta d0 pfevésu
2 ks LED pfevés s logem mésta
16 ks svételny rampouch LEDICLR

Terml'n dodéni: do 15.12.2019

Cena objednévky: 193.383 Kt“: bez DPH

Zpfisob dodéni: dodavatelsky

Podml'nkou dodz’wky je prohléseni dodavatele,
ie se zavazuje splnit veskeré své dafiové povinnosti.

Za’déme, abyste pFi vystavenl' faktury uvedli v§echny néleiitosti uvedené v § 11 zékona 0563/1991 Sb.
zékon o Uéetnictvi a § 28 zékona 0235/2004 Sb. zékon o DPH.
Na zékladé ustanovenl’ § 109 odst.2, pl'sm.c) zékona E. 235/2004 Sb. 0 DPH budou faktury hrazeny pouze na
Géty zveFejnéné na Dafiovém portélu MFCR.

Mésto BI’Iina prohlaéuie, 2e obiednévka nenl’ pFedmétem zdanitelného plnénl', a proto nebude pro Wée
uvedenou dodévku aplikovén reiim pFenesené dafiové povinnosti dle § 92a), e) zékona o DPH.

Tato objednévka bude v plném rozsahu uveFejnéna dle za’kona E. 340/2015 Sb. 0 registru smluv a navé
GEInnosti dnem, kdy mésto BI'lina uveFejnI' objednévku v informaénl’m systému registru smluv na Portéle
veFejné spra’vy.

Fakturu zaélete ve dvojl'm vyhotovenl' na adresu: Mésto Bilina, Bi‘eiénské 50/4, 418 31 Bl'lina
Do faktury uved'te Eislo objednévky a pfiloite jeji kopii !

PFI'kazce Operate: —
— Chmell'ékové Renata




