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Objednávka č: O/OŠEF/0220/2022 Datum: 23.9.2022

 

 

 

Dodavatel: Odběratel:

Jan Syrovátka Městská část Praha 9

_ Sokolovská 14/324

18049 Praha 9

IČO: 75548321 DIČ:  

 

 

IČO: 00063894

Vyřizuje:

Bankovní spojení: CZ00063894       

   

  

   

 

  

Peněžní ústav odběrat

Číslo účtu:   Telefon:   E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 23.9.2022 Termín: 15.1 1.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 1062 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPI-l provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách. tyto dodávky:

Údržba zeleně na SPORTOVIŠTI při zš Novoborská, Praha 9.

Udržba zeleně na SPOR'I'OVIŠTI při ZŠ Novoborská, Praha 9.

Cena bez DPH - dodavatel není plátce DPH.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, v platném znění (dálejen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 1068 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného

správce daně dle ust. § 109a zzfl<ona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Faktum dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou

podatelnou.

Celková částka: CZK 248 030,00
 

 

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky sjakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu š 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V .........

 



Jan Syrovátka

IC. 75548321 rm"

DIC: czssososooa m.,;

káropublika

Vystavené nabídka 22NV006 l

 

Odběr-atol

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

Platba: 18049 Praha 9 - Vysočany

Doprava: Česká republika

Danun IC: 00063894 DIC: 0200063894

vystavenl: 22.09.2022 Konečný příjemce e—mail:

platnost do: 29.09.2022 tel.:

NEJSME PLAT-Cl DPH Městská Cast Praha 9

Vyslavlua): Sokolovská 14/324

18049 Praha 9-VysoCany

Česká republika

mmmvareálunm pri zs Novoborslrá, Praha 9

Hoďnová sazba : Odstraněn! porostu mulsbilclm do plotu areálu a do oplwenl hlíšť. Chenidé odplevelenl

mmm. okmíů cest. okraiů soomvišfa podal budovy. Vykopénl starých palem. mnipulace s mreriá/em.

Označení dodávky Katalog Počet m. ]. Cena a m.j. Cena celkem

Odslmmnevhoilnýdl dhwin ve svahu 9000 m 118,00 * i 10 620.00

Zdravolnl a bezpehoslnl lez stromů 17.00 ks 6 700.00 113 900 00

Odstranění nModnýCh dřevm v rovině 120.00 m2 78,00 9 36000

Jami{WWItrávníků 3000.00 m2 360 10 SOC00

WWW”mmm „ ..................................................... 3000001112320 \ „_ 950066

Nakládka aodvaz starého bioodpadu bez uložen! odpadu 2,00 kont. 12 000,00 24 00000

Hodinová sazba 64,00 hod. 320,00 20 480 03

Droonlvélvl 17,00 m3 1910,00 3? 470m

Ulozenlodpadu JENA 20.00 1 840.00 16030.03

Sleva v %: 0,00

Celkem: 248 030,00 Kč
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