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"l Město Mariánské Lázně Objednávka č j.: RLCR/18/496/JP
' ..A .r Ruská 155

' 353 01 Mariánské Lázně

" tel. 354922111 fax 354623186

— OBJEDNÁVKA —
Zhotovitel l" Objednatel ' >

' Jméno KIS Mar. Lázně s.r.o, jméno Město Mariánské Lázně
Adresa Hlavni 47 Adresa RŮská 155
PSČ 353 01 Mariánské Lázně PSČ 353 01 Mariánské Lázně
Vyřizuje Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu
Telefon vyřizuje '
IČO 25208438 Telefon

K DIČ CZ 25208438 ..l \íč 00254061 DIČ CZ 00254061 ,l

Počet jedn. . Popis Cena za jedn. CELKEM

Objednáváme tlmto u vás zajištěni dotisku
1 komplet Malého průvodce Mariánskými Lázněmi 78 512,00 KČ 78 512,00 Kč

ČJ 15 tis. K$
NJ 20 tis. ks !
RJ 15 tis, ks l
AJ 4 tis. ks l

l

FR 1 tis. ks
PL 1 tis. ks

Ceny jsou maximální a obsahují příslušnou sazbu
DPH. Cena je uvedena vč, dopravy.
KIS osloví místní súbjekty s nabfdkou možnosti připojení se
k hromadné objednávce - své požadavky $i budou hradit.
Město ML bude uvedeno v tiráži.
Mapa bude dle potřeb aktualizována, budou vyjmuty
reklamy komerčních subjektů,
Finální verze před tl kem bude předložena rněstu,RLCR.+ ]Qýc' &bo LU vk CELKEM 78 512,00 Kč .

l" podrobnosti platby "\ "
O Šekem
O Hotově

Kreditní kartou
C

Na účet
Číslo účtu l kreditní karty _ l Datum dodání :
Kód banky l Platí do ,l 08/2018 l ,
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Příloha k objednávce č. j.: RLCR/18/496/jP;RLCRA 8/497/JP

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje Že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a
nedostal se úmyslně do postaveni, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení

nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,

- není nespolehlivým plátcem daně z píidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřéjněn v registru bankovních

účtů vedený daňovou správou.

Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této objednávky, tj. plátce

daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a

nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen

o tom neprodleně informovat město Mariánské Lázně, tj. příjemce zdanitelného plnění dle

této objednávky, a to písemnou formou.

Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle

§109a zákona C. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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