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OBJEDNÁVKA č. 0758/2021/EP/O
Odběratel

_

;

Dodavatel

IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

Moravskoslezský kraj

Ostrava

DIČ:

CZZ9295548

PROJECT WORK s.r.o.

28. října 2771/117
70218

29295548

Panská 395
?

74213

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

Odbor:

E-mail:

Studénka

Objednáváme u Vás:
aktualizaci č. 2 projektové dokumentace, rozpočtu, se zajištěním kompletní inženýrské činnosti (stanoviska

dotčených

orgánů) vč. podání projektové dokumentace na stavební úřad. Vše v rámci investiční akce „Zámek Nová Horka - Muzeum
pro veřejnost II“. Cena je stanovena dle cenové nabídky ze dne 07.09.2021.

Objednávka zahrnuje:
.

Kompletní projekční činnost (aktualizace projektové dokumentace)
Aktualizace rozpočtu (dle věcného předmětu zadání a aktuální cenové hladiny)
Inženýrskou činnost vč. správního poplatku
BOZP
Zapracování podkladů a revize PD
Tisk a kompletace ve dvou provedeních a 1 x CD

Na faktuře prosím uveďte:

„

Fakturujeme Vám na základě objednávky č. 0758/2021/EP/O za aktualizaci č. 2 projektové dokumentace, rozpočtu, IC
v rámci projektu "Zámek Nová Horka — Muzeum pro veřejnost II" reg. č. projektuCZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007915."

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění:

PIV) vč. rozpočtu do 60 dní od doručení objednávky.
IC do 90 dní od dokončení PD.

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

\

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

Podrobnosti platby:

Datum:

Na účet
Číslo výdajového účtu MSK :

154 880,00 Kč

200184—1650676349/0800
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OBJEDNÁVKA č. 0758/2021/EP/O

Předmět:

FW: Objednávka č. 0758/2021/EP/O

Přílohy:

SBH227F40321092109220.pdf

Důležitost:

Vysoká

Sent: Wednesday, September 22, 2021 3:22 PM

Subject: Re: Objednávka č. 0758/2021/EP/O
Importance: High

Dobrý den,
Tímto potvrzujeme přijetí Vaší objednávky č. 0758/2021/EP/O ze dne 20.9.2021

S pozdravem

www.proiect-work.cz

