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OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2020/0946
Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:
PředpokládanáOznačení dodávky Množství Jednotka cena celkem

Studie úpravy stávajícíchpřístupových cest a návrh
nových cest v souvislosti s novým návrhem rozšíření a
umístění nových hrobovýchmíst na hřbitověv 1.00 163 350,- KčČejeticích - Mladá Boleslav
s termínempředání nejpozději do konce listopadu
2020.
Předpokládanácelková cena bez DPH 135000,00 Kč
Předpokládanácelková cena včetně DPH 163350,00 Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění
nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelnéhoplnění je oprávněnuplatnit institut zvláštníhozpůsobuzajištění daně z přidané hodnoty
ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platnémznění, pokud poskytovatelzdanitelnéhoplnění bude požadovatúhradu
za zdanitelné plnění na bankovníúčet, který nebudenejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že
v okamžiku uskutečněnízdanitelnéhoplnění bude o poskytovatelizdanitelnéhoplnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost,že je nespolehlivým plátcem.V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštní způsob zajištění daněpodle § 109a zákonač. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budepříjemce zdanitelného
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce
zdanitelného plnění institut zvláštníhozpůsobu zajištěnídaně z přidané hodnotyuplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele zdanitelnéhoplnění, bude tato úhradapovažovánaza splnění závazkupříjemcezdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané
ceny.

*na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru
Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli .
Přílohou faktury bude kopie objednávky.



1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích, při dodržení podmínek stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být
bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Objednávku v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejichužití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:

vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

Fakturu zašlete na adresu:
Statutárníměsto MladáBoleslav

Bankovní spojení: Komenského náměstí 61
293 01 MladáBoleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295


