
'"'7"ťř i Město Mariánské Lázně Objednávka č.j : RLCR/18/596/JP
i" Áh'= Ruská 155

Qi 353 01 Mariánské Lázně

, ^ tel. 354922111 fax 354623186
OBJEDNÁVKA

r Zhotovitel > ,r" Objednatel >
Jméno KIS Mar. Lázně s.r.o, Jméno Město Mariánské Lázně
Adresa Hlavni 47 Adresa Ruská 155
PSČ 353 01 Mariánské Lázně PSČ 353 01 Město Mariánské Lázně
vyřizuje Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu
Telefon Vyřizuje
IČO 25208438 Telefon

K DIČ CZ 25208438 , l \ič 00254061 DIČ CZ 00254061 ,l

Počet jedn. Popis Cena za jedn. CELKEM
V souladu s usnesením RM/513/18
ze dne 25.9.2018 objednáváme tímto u Vás:

' 1 komplet zajištění oslav Dne vzniku samostatného 134 000,00 KČ 134 000,00 Kč
Československého státu (100. výročí)
v rozsahu dle předložené kalkulace

K fakturaci doložte vyúčtování akce.
Nedílnou součásti této objednávky je ustanovení o DPH.
Uvedená částka je konečná, zahrnuje příslušnou sazbu DPH

CELKEM 134 000,00 Kč
l" Podrobnosti platby >

O Šekem
O Hotově
O Kreditní kartou
® Na účet

Číslo účtu l kreditní karty Datum dodáni

K Kód banky l Platí do ,l 23.-28.10.2018 l

r
Datum 2. říjen 2018
Objedn. č.

) Zpráva
Doprava

ech přítomných osob během konáni akci vč. obesláni
jednání s vlastnikypozemků
a úklidu

l
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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 úmyslnč do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení

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

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn 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 danč dle

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

Mariánské Lázně
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Město Mariánské Lázně
l

, Městský úřad Mariánské Lázně tel.: +420354922111Ruská 155 fax: +420354623186
353 30 Mariánské Lázně e-mail: muml@marianskelazne.cz

výpis z usnesení rady města
Na 167. zasedání rady města dne 25.09.2018 bylo přijato následující usnesení:
Den vzniku samostatného Československého státu

Usnesení Č. RM/513/18

Rada města souhlasí s objednáním zaj ištění oslav Dne vzniku samostatného
Československého státu u KIS Mariánské Lázně s.r.o., Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně,
IČ: 25208438, a to v rozsahu dle přílohy.

V Mariánských Lázních dne26.9.2018 Za spr vnost výpisu

Sekretariát úřadu
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