
Aldo

I.“.
l_hle: 17.01.2023 v 14:07:31
Čj: mm:/476mm
Liatr'no Přr'loh:0
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MAGISTRÁT MĚSTA

Č.j.:

OBJEDNÁVKA čÍSLO: 271/2023

Objednatel: Dodavatel:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
lČO: 00268810, DIČ: C200268810
Bankovní spojení:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brné 362/15
50006 Hradec Králové
IČO: 64809447
DIČ: C264809447

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky Množství Jednotka Předp' cena- (s DPH)
Dodávky plynu do budovy bez č.p./če.. jež je  součástí st. p.
č. 1730. a která je  označena objednatelem jako vlastníkem
jako objekt evidenční číslo 31, nacházející se v k.ú. Pouchov,
v areálu letiště Hradec Králové. Konkrétně k zajištění 1.00 ) 50 820,- Kč
nouzového ubytování včetně souvisejících služeb v podobě
zajištění topeni, provozu příslušných distribučních sítí v
areálu Letiště HK. _
Termín dodání: 31 322023 Celkem 50 820,- Kč

Způsob platby: převodním příkazem

V Hradci Králové dne: 16.01.2023

Objednávku vystavil(a):
Objednávku převzal(a):

Materiál (službu) převezme: 

Odpovedná osoba: 
vedou odboru
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Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky, nebo přiložte jeji kopii. Zdali se jedná o fyzickou nebo
právnickou osobu a Vaše IČO! Požadujeme 21 denní lhůtu splatnosti. Cenu uvádějte včetně DPH.
Písemné potvrzení přijetí a realizace objednávky v plném rozsahu prosíme dodat nejpozději 8 fakturou.
Pokud nebude u faktury objednávka uvedena, nebude tato proplacena.

Stane-ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu & 106a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). je  povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-ll zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 5 106a zákona o DPH. je objednatel
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením 5 10% zákona o
DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dila) bez DPH.“Dojde-Il po uzavření smlouvy ke
změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy. je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.
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