
HRADEC KRÁLOVÉ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA

Č.j.: MMHK/179522/2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2851/2021

Objednatel: Dodavatel:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408 Pavel Neumann
502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: IČO: 68725078
Komerční banka Hradec Králové DIČ: CZ6707070612
Nám. Osvoboditelů 798
Č.ú. : 426511 / 0100

Objednáváme u Vás:
Předp. cenaPředmět objednávky Množství Jednotka (s DPH)

zhotovení stříbrných medailí k vítání občánků 300 ks 127 050,00 Kč

Termín dodání: 08.12.2021 Celkem 127 050,00 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. 2012/0613 a dodatku č. 1 schváleného
dne 20.07.2021 objednáváme zhotovení pamětních medailí k vítání
občánků města Hradec Králové pro rok 2021 s motivem výročí arch. Kotěry
(muzeum)
- 300 ks stříbrných medailí vč. krabiček a certifikátu (150 ks modrých a
150 ks vínových) v ceně 350 Kč/ks bez DPH, tedy 423,50 Kč vč. DPH, tj. v
celkové ceně 127.050 Kč.
Celková cena objednávky činí 127,050 Kč vč. DPH.

Způsob platby: převodním příkazem

V Hradci Králové dne: 13.10.2021 Odpovědná osoba: Ing. Monika Štayrová
náměstkyně primátora

Pozn.
Objednávku vystavil(a): Blanka Drbalové

Objednávku převzal(a):

Materiál (službu) převezme: Jaroslava Součková

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky, nebo přiložte její kopii. Zdali se jedná o fyzickou nebo
právnickou osobu a Vaše IČO! Požadujeme 21denní lhůtu splatnosti. Cenu uvádějte včetně DPH.
Písemné potvrzení přijetí a realizace objednávky v plném rozsahu prosíme dodat nejpozději s fakturou.
Pokud nebude u faktury objednávka uvedena, nebude tato proplacena.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o
DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. Dojde-li po uzavření smlouvy ke
změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.
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