
Objednávka číslo: / 21

Objednatel:

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

Bankovní spojení: KB Jičín, č. ú. 524-541/0100

Odbor investiční výstavby a údržby města

Zhotovitel:

Zakázka je zadána na základě 

Předmětem objednávky

Doba plnění:

Místo plnění:

Cena bez DPH:

149.424,45

Platební podmínky:

Poskytnutí záruky za jakost:

Možnosti odstoupení objednatele od objednávky:

72

přímého zadání vedoucího odboru.

Ekoizol V+V, spol.s.r.o., Obránců Míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ 47450321

ing. Václav Vraštil - jednatel

je dodávka/poskytnutí těchto služeb:

Provedení prací na opravě balkonů na mateřské škole J.Š.Kubína v Jičíně, v rozsahu cenové nabídky 

ze dne 22.10.2021 a to části do zahrady : " Balkon zadní levá strana, podklad: lepená dlažba, nová 

hydroizolace-mPVC folie tl. 1,5 mm" a části " Balkon zadní pravá strana, podklad: položená 

vymýlaná dlažba, nová hydroizolace -mPVC folie tl. 1,5mm"

do 15.12.2021

Mateřská škola J.Š. Kubína, Jičín

K vystavení daňového dokladu dojde po předání  a převzetí díla, lhůta splatnosti je 14 dnů od jeho 

doručení objednateli.

36 měsíců od data předání díla

- v případě, že dojde k prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů oproti termínu 

uvedeném v objednávce.

- v případě závažného porušení povinnosti zhotovitele, které trvá i po upozornění na toto 

porušení.



Určení výše DPH: 21%

Plátcovství DPH:

Klasifikace CZ-CPA:

Provedené práce 

Objednatel prohlašuje, že uvedené práce 

V Jičíně dne:

Razítko a podpis objednatele:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Za zhotovitele:

Datum:

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv 

(https://smlouvy.gov.cz/).

Tímto bez výhrad potvrzuji akceptaci výše uvedené objednávky.

Objednatel je plátce DPH

Zhotovitel je plátce DPH.

9.11.2021

souvisí s jeho veřejnou správou.

Na tuto akci se nevztahuje režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 

o DPH.

neodpovídají svým charakterem číselnému kódu klasifikace CZ-CPA

č. 41 až 43 dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.


