ODBOR SPRÁVY BUDOV A BYTŮ, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO, PRACOVIŠTĚ KURSKÁ 1

Fakturační adresa objednatele:
vyřizuje: Jan Kovář, OSBB
Statutární město Brno
tel.: 547 215 515; 547 139 211
se sídlem Dominikánské nám. 1
fax.: 547 117 032
601 67 Brno
Doručovací adresa objednatele:
www.staryliskovec.cz
Městská část Brno-Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
zastoupený starostou MČ Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 44992785(09), DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: KB Brno-město
čís. výdajového účtu:
Dodavatel:
DVASTAF GROUP s.r.o.
sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 07072368, DIČ: CZ07072368
V Brně dne: 04.10.2021
OBJEDNÁVKA č. 247 / 21 / OSBB - Ko
Objednáváme u Vás výměnu dveří bočního vstupu bytového domu ulice Kosmonautů 17 dle
cenové nabídky ze dne 29.09.2021.
Celková cena 91 521, 40 Kč bez DPH
S pozdravem
Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno – Starý Lískovec
Pozn.1: Na daňové doklady uvádějte fakturační i doručovací adresu!
Pozn.2: Objednávka je ve finančním limitu zakázek malého rozsahu a je vystavena v souladu s usnesením RMČ 8 /39
ze dne 24.2.2016
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je zcela, nebo částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové
povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad
s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, včetně zatřídění dle klasifikace produkce CZ
CPA 41 - 43.Daň z přidané hodnoty odvede zákazník.
Dodavatel je povinen doručit odběrateli fakturu ve lhůtách stanovených v § 26 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané
hodnoty.
Dodavatel odpovídá odběrateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé odběrateli
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

