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Poznámka:  
Na faktuře vyznačte laskavě vaše oprávnění k podnikání (zápis do obch. rejstříku, registraci na živnostenském úřadě či jiný 
údaj o oprávnění k provádění činnosti). Faktury bez tohoto údaje nebudou proplaceny a budou vám vráceny  k doplnění. 
Součástí faktury bude soupis provedených prací a protokol nebo zápis o předání díla objednateli. 

 
 

  
 OBJEDNÁVKA č: 36/2021 

 

 
 ze dne: 22. 2. 2021 
 

 
Firmě: Saturn služby s.r.o. IČ:        03256197 

 
Adresa: Lhotice 43, Mnichovo Hradiště 295 01 

 
Objednáváme u Vás: 
 
Předmět plnění:                 
                      
Cena:                                 
 
         
 
    
Termín:                                
 
Splatnost faktur: 

 
V bytovém domě Máchova 917, Mnichovo Hradiště 
 
Částečná rekonstrukce koupelny vč. výměny rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů, obklady 
v kuchyni, opravy omítek v kuchyni a pokojích, výměna radiátorů v bytě č. 3. (DPH 15 %) 

 
celková cena bez DPH…………………………………………………69715,- Kč  
podrobněji cenová nabídka zhotovitele – příloha č 1, která je nedílnou součástí této 
objednávky  
 
do 28.2. 2020 
 
21 dní 

Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude 
na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92 a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte 
uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ – CPA!  
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní 
objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 

Podmínky pro změnu sjednané ceny díla. 
Vícepráce nad rámec sjednané ceny díla musí být objednatelem odsouhlaseny. 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednávají obě smluvní 
strany do 1 dne ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje:  
zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, 
je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol,  
byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.) 

Pokud zhotovitel nepředá fakturu do 7. kalendářních dnů od vystavení do podatelny města Mnichova Hradiště může mu být 
faktura vrácena. Potvrzená objednávka – tj. záznam o předání díla bude nedílnou součástí faktury. 

Délka záruční doby je stanovena v trvání 24 měsíců od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

V případě neplnění ani do 14 kalendářních dnů do dohodnutého termínu dokončení díla může objednatel zadat předmět 
plnění jinému zhotoviteli. 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním na webu objednatele.  V případě nepotvrzené (nepodepsané) objednávky ze strany 
zhotovitele bude tato faktura vrácena. 

Objednatel:                                                                                             Zhotovitel:  
 
 
V Mnichově Hradišti: 22. 2. 2021                                                           Dne: ………... 2021 

Záznam o předání za dne: 


