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Objednávka č: O/OŠEF/0222/2022 Datum: 23.9.2022

Dodavatel: Odběratel: '—

RTM STAV, s.r.o. Městská část Praha 9

Bošínská 236/6 Sokolovská 14/324

19015 Praha 18049 Praha 9

IČO: 05702470 DIČ: czos702470
 

  

 

  CZ00063894

 

IČO: 00063894  

  

Bankovní spojení:

Peněžní ústav odběra

Číslo účtu:

 

  
  

Kompetent:

Datum vystavení: 23.9.2022 Termín: 15. 1 1 .2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní 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. § 10611 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. § 1093 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:

Opravy po revizích - sportoviště při ZS Litvínovská 500, Praha 9

Opravy po revizích - sportoviště při ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Na základě ustního zadání OŠEF UMC Praha 9.

PIN ĚNÍ NEBUDE v REŽIMU PŘENESENÍ DANOVE POVINNOSTI.

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 (dále jen 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. ] a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a 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. § 10921 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.

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

podatelnou.

Celková částka: CZK 99 653,20

 

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

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jej ího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 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.
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Nabídka na provedení odstranění závad na akci Praha 9, ZŠ Litvínovská List „ 1

500, venkovní sportoviště dle technické kontroly IV.2022 c.

o .

fosocusestou "c'a

1 dodávka +do va ísku

2 rozmístění ísku doskočišti

3 nítravin

atletická dráha

1 odt u + do n m ek

2 í travin a keřů

s rtovni locha s umělou trávou - Tenis stěna

1 í tlak. Vodou

kruh ro vrh koulí

1 ní obruče z ovin a nátěr bíl'm lakem

2 dodávka + do va ' ného štěrku

3 rozmístění štěrku do adišti

4 ítravin

hřiště na hoke

1 o u isiti

2 o dřevěn'ch na ohrazení

3 ní travin a keřů

odvoz a likvidace ran 'ch materiálů

reži'ní náklad 4 4 73468

do + 7 7 73468

Celkem bez DPH 82 358 K

DPH 21 82358 17 295,

Celkem s DPH 99 653 


