
 

OBJEDNÁVKA číslo: 293/2/17/59 

Dodavatel Odběratel 

Název Pavel Piskač Název Město Mnichovo Hradiště 

Sídlo  191, 295 15 KLÁŠTER NAD JIZEROU Sídlo Masarykovo náměstí 1,  
295 21 Mnichovo Hradiště 

IČ 67420851 IČ 00238309 

DIČ CZ7207210945 DIČ CZ00238309 

č. účtu  č. účtu 2627181/0100 

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:  

1.ZŠ Sokolovská 56, Mnichovo Hradiště 
 
Základy a zámková dlažba pro zahradní učebnu dle přiložené cenové nabídky zhotovitele. 
 
Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na 
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte 
uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! 
Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy 
v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. 
Zveřejnění provede objednatel. 
Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje:  
 
zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, 
je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol,  
byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.) 
 

2) Termín 
dodání 

31. 7. 2017 

3) Místo 
dodání 

Město Mnichovo Hradiště  
Slavomír Bukvička  

4) Množství a cena v Kč 

Předmět Množství Jednotka Cena / jedn. Cena bez DPH Sazba DPH Předpokl. cena PDP 

1.Základy a zámková dlažba pro zahradní 
učebnu 

1 ks 58 420,00 58 420,00 21 70 688,20 Kč  

Celkem 70 688,20  

5) Platební 
podmínky 

Převodním příkazem, splatnost 21 dní. 

6) Poznámka: na faktuře uveďte č í s l o  t é t o  o b j e d n á v k y , k faktuře přiložte kopii této objednávky 

7) Objednávku 
vystavil 

Zdeněk Sieber Dne 17. 5. 2017 

8) Objednávku 
schválil 

Ing. Pavel Král Dne 18. 5. 2017 

9) V Mnichově 
Hradišti dne 

17. 5. 2017 10) Podpis  



 


