
Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování  DPH řídit klasifikací CZ-CPR v souladu s §
92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel je povinen vystavovat daňové doklady se všemi
náležitostmi dle  § 29 zákona o DPH tj. v případě přenesené daňové povinnosti uvést "Daň
odvede zákazník"

______________________________________________________________________________________

Pol. Služba/Materiál Označení
   Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem

______________________________________________________________________________________

10 Stínící fólie na okna - PROK

                1 Dny

Objednáváme u Vás dodávku a montáž stínících fólií na okna sportovní haly v

prostorách SA Prokopávka.

Částka bez DPH: 122 806,40 Kč

Částka vč. DPH:  148 595,70 Kč

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané

hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou

částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením §

109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.........................................................                 Příkazce operace:.......................................    Správce rozpočtu:.........................................
                                     Ing. Veronika Krupičková, MBA    Jarmila Uhlíková

                                vedoucí Odboru správy infrastruktury MMP    

Dne:...............................................................                 Schválil dne:...............................................          Schválil dne:..............................

Příjemce objednávky

EURO NOVA & PARTNER‘S spol. s r.o.
Nádražní 2744/14
301 00 Plzeň-Plzeň 3-Východní Předměst

IČ:  26353610
Vaše číslo u nás:  50008862
Tel.:     Fax:  

Mobil:  

Fakturu zašlete na adresu :
Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1

Magistrát města Plzně

Škroupova 5

306 32 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou

osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta:    15.12.2021

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ 00075370, DIČ CZ00075370
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Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:............................................................... Radek Novák

jednatel
Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.
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