
Městská část Praha 13

*MC13X006AVS
2*

Sluneční nám. 2580/13
15800 Praha 5

IČ odběratele: 00241687 Objednávka číslo: O-2017/50/0008

DIČ odběratele: CZ00241687

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Datum vystavení 13.02.2017

č. účtu: 27-2000875359/0800

Vystavil: Blahovcová Jiřina

Telefon: HKR advokátní kancelář, s.r.o.

Příkazce: Mošovský Evžen Na Pankráci 30a/404

Schválil (nad limit): 14000 Praha 4

Fakturujte na výše uvedenou adresu. Lhůta dodání: 28.02.2017

Splatnost faktury: 14 dní po obdržení faktury

Podepsanou kopii objednávky s vyplněným datem akceptace nutno přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude 
vrácena zpět dodavateli.

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Druh (zboží,opravy,služby) Částka

Posouzení způsobu zadání víceprací na akci "Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 
2až3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13" zejména dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel vnitřní směrnice městské části Praha 13 pro zadávání 
zakázek, a to pro následující typy víceprací:

a) vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla,

b) vícepráce spočívající v nahrazení původně projektantem navržených materiálů a zařízení za materiály a 
zařízení vyššího standardu,

c) vícepráce spočívající v odlišné úpravě povrchu a zcela nového dodání zařízení školního hřiště.
Cenové podmínky výše uvedených právních služeb budou založeny na sazbě 2200,- Kč bez DPH. Předpokládaný 
rozsah prací na zpracování právního stanoviska a posouzení variant zadání  nepřekročí 25 hodin.

Předmětem požadovaného právního rozboru  není oblast dotační problematiky, poradenství v souvislosti s dotačními 
tituly, ze kterých je zakázka financována ani posouzení dopadů na čerpání dotace či na způsobilost výdajů.

66 550,00

Rozpočtová skladba

ODPA POL ORJ ORG Částka

003111 6121 0000000450 0080174000000 66 550,00

Předpokládaná cena včetně DPH v Kč : 66 550,00 Razítko a podpis objednatele

Datum akceptace:20.02.2017

Podpis dodavatele:  jednatel Mgr. Havel



Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle 
§109a zákona o DPH.

V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal 
zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného 
finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně 
podle § 109a ZDPH  a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.


