
   

M stská ást Praha 13 *MC13X006BNNY* 
  Slune ní nám. 2580/13 

  15800 Praha 5  

 

I  odb ratele: 00241687 Objednávka íslo: O-2017/60/0027 

DI  odb ratele: CZ00241687  

Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s. Datum vystavení 28.02.2017  

. ú tu: 27-2000875359/0800   

 

Vystavil: Malsa Jan Ing.  

Telefon: 235 011 467  PROSTOR a.s.  

P íkazce: Gilíková Jana Mgr.  imická 317/90  

Schválil (nad limit):  Jaro  Pavel Ing  18100 Praha 8  

  

 

Fakturujte na vý e uvedenou adresu. Lh ta dodání: 31.05.2017 

 Splatnost faktury: 14 dní po obdr ení faktury 

 

Podepsanou kopii objednávky s vypln ným datem akceptace nutno p ilo it k faktu e - da ovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude 
vrácena zp t dodavateli. 

Na fakturách - da ových dokladech uvád jte v dy íslo objednávky a zda jste spolehlivý  nespolehlivý plátce. 

 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných sm rnic o odb ru, dodávce zbo í a slu bách, tyto dodávky: 

Druh (zbo í,opravy,slu by) ástka  CZK 

 

 

 Jarní celoplo ný úklid  

  

 

 P edpokládaná cena v etn  DPH v K  :  90 000,00 Razítko a podpis objednatele 

 

 

Rozpo tová skladba 

ODPA POL ORJ ORG ástka 

3729 5169 0000000260 0000000000060 90 000,00  

 

 

 

Datum akceptace: 20.03. 2017  

 

Podpis dodavatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota pln ní odpovídající dani bude hrazena p ímo na ú et správce dan  v re imu podle 
§109a zákona o DPH. 
 
V p ípad , kdy dodavatel uvede na vystavené faktu e - da ovém dokladu, pro ú ely této faktury jiné íslo bankovního ú tu, ne  které nechal 
zve ejnit v registru plátc  DPH v souladu s § 96 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen 
ZDPH), vyhrazujeme si jako odb ratel právo uvedenou fakturu vrátit, pop ípad  DPH z této faktury uhradit p ímo na ú et místn  p íslu ného 
finan ního ú adu dodavatele. Takto provedená úhrada dan  finan nímu ú adu dodavatele bude p edstavovat zvlá tní zp sob zaji t ní dan  



podle § 109a ZDPH  a zárove  bude touto úhradou spln na ást závazku odb ratele ve vý i DPH z p edm tné faktury. 
  


