
 

 

Číslo objednávky: 

DODAVATEL :   OBJEDNATEL : 

Limitovaný Individuální příslib 
(nehodící se škrtněte) 

OBJEDNÁVKA  
Města Mělníka 

MĚSTO MĚLNÍK 
zastoupené M ěstským ú řadem Mělník 
nám. Míru č.1   
276 01  Mělník 
 
 
IČO: 00237051 
DIČ: CZ00237051 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-046 000 43 79 / 0800 

47/2016/25/SL 
 

KŽC Doprava, s.r.o.  
 
Meinlinova 336/1a 
Praha 9 - Koloděje 
19016 

 

Datum vystavení:  15.9.2016 

Město MĚLNÍK objednává : 
 
2 páry vlaků za 46.670,- Kč + DPH před odpočtem tržeb z jízdného, Zúčtováno bude do konce příštího týdne: tedy 
do 23. 9. 2016.  
Sjednané jízdné: z Prahy: 50,- dospělí / 1 směr, 25,- děti / 1 směr z Lysé nad Labem 30,- dospělí / 1 směr, 15,- 
děti / 1 směr ze Všetat 20,- dospělí / 1 směr, 10,- děti / 1 směr zpáteční jízdné se rovná dvojnásobku 
jednoduchého.  
Vyúčtování provozu vlaků a jízdného zašlete před fakturací k odsouhlasení na mou emailovou adresu 
m.slavikova@melnik.cz 
 
 
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109 a zákona o DPH. 
 

Termín dod ávky : 18.9.2016 

Za objednavatele:  David Kučera Za dodavatele:  
 vedoucí odboru vnitřních věci 

 
 ……………………. 
 datum potvrzení objednávky 
 
 …………………………………………..………… 
 podpis pověřeného příkazce operace 
 
Kontrolu provedl: Individuální příslib schvaluje:  
 
Marcela Slavíková Ing. Alena Malíková 
pověřený správce rozpočtu  správce rozpočtu FO 
  
 

 
………………………………………           …………..……………………….……. …………………..……………………………………..……………. 
 podpis podpis razítko a podpis 

Faktura vystavená  na základ ě této objednávky  bude obsahovat soupis  skute čně provedenýc h prací.  

Splatnost faktur se sjednává na min. 14 dní ode dne  vystavení faktury. 

Nedílnou sou částí vystavené faktury bude oboustrann ě potvrzená objednávka.  

Počet stran: 1 
 
Počet příloh:  0 

 
IČO: 27423069 
DIČ:  
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 43 - 940 515 0227 / 0100 
 
Telefon:  
Fax:  

 

Sjednaná cena : max.  56470 Kč   včetně DPH 

Kontaktní osoba: Marcela Slavíková 
 
Telefon: +420 315 635 302 
E-mail:  m.slavikoval@melnik.cz 
Web: http://www.melnik.cz 

 


