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Vojenský útvar 8660

Vyškov

Objednávka č. 93352/2018-8660

Příloha k ev.č. 93352/2018-8660

Objednávka
podle zákona č.89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném a účinném znění pro smluvní strany:

Zhotovitel

Jméno Temposervis CZ a.s.

Adresa Točitá 1964/34
PSČ 140 00 Město Praha 4-Krč

Vyřizuje

IČO 26707276

DIČ

Banka
CZ26707276

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,16001 Praha 6

Zastoupená:

Adresa
PSČ

VÚ 8660 Vyškov _______________

sídliště Víta Nejedlého 1

682 01 Město Vyškov

Vyřizuje

Telefon
IČO/DIČ 60162694, CZ60162694

Registrace:
Finanční úřad pro Prahu 6,
čj. 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

Číslo účtu:

Objednáváme u Vás službu: __________________________

POPIS SLUŽBY, ROZSAH SLUŽBY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ
cena v Kč s DPH

2. dílčí plněni v roce 2018 na základě Smlouvy o dílo č. 165610093 ze dne 4.5.2016 u Vás objednáváme: servisní prohlídku
a opravu vozidla LR Discovery, VPZ 209-55-96, V.Č.: SALLJGMF8WA758176

Fakturu vystavte na ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY. Tychonova 1, 160 01 PRAHA 6, v zastoupeni VÚ-8660 Vyškov,

Fakturu zašlete na adresu VÚ 8660 Vyškov, Vita Nejedlého 682 01 Vyškov

Předpokládaná cena služby: CELKEM s 21% DPH 70 263,00 Kč

Platební, fakturační a dodací podmínky
Fakturace proběhne po splněni dodávky předmětu plnění bez možnosti zálohové platby se splatností do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení

objednavateli Daňový doklad - fakturu s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy
(zákon č.235/2004 Sb., o DPH. v plném znění) doložený originál dodacím listem s potvrzením objednatele o převzeti předmětu plněni, zašlete na adresu

VOJENSKÝ ÚTVAR 8660 VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO 1 682 01 VYŠKOV.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplněni institutu ručeni za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
zněni pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasíláni úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Platební, fakturační a dodací podmínky se řídí ustanovením uzavřené SMLOUVY O DÍLO č. 165610093.

Poznámky - připomínky

Dojde-li na základě zjištěného stavu k jakýmkoliv změnám v zadání
objednávky, musí být tyto změny odsouhlaseny objednatelem i
zhotovitelem.
Práce provedené nad rozsahtéto objednávky nebo překročení
uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele jdou k tiži zhotovitele.

Účelem této služby: Zabezpečeni
provozuschopnosti předmětu
plnění pro jeho další použití
dle potřeb útvaru.

Datum zahájení plnění: Ode dne předáni vozidla

Záruční doba:

Datum ukončení plnění
Do 5 pracovních dnů od
zahájení plnění

Provozovna zhotovitele: LK
AUTOMONT, Kožušany 159,

Místo předání a převzeti: 783 75 a RENO
Autocentrum, Machátova
407/2a, Olomouc 78301


