
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: 00143/2018

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : REMOBYT s.r.o,

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Rolnická 126/13

lČ: 00845451 70900 Ostrava

DlČ: C200845451 (plátce DPH)

lČ: 27840204 DIČ: 0227840204

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32

70900 Ostrava-Nová Ves

Bank. spojeni: Česká spořitelna, a. 5,

Číslo účtu : _

 

ŠObjednáváme u Vás :

l

lvýmalba schodiště bytový dům Bartolomějská dle cenové nabídky ze dne 12.11.2018 ve výši 53 711,00 Kč bez DPH

fakturace v přenesené daňové povinnosti se sníženou sazbou DPH, termín provedení do 1/2019

jFakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list), Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko
1 podatelny).

lDatem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zapiacenim částky ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 31 .012019

Cena bez DPH : 63 000,00 Kč

Vyřizuje / 134- femaili—

V Ostravě dne:
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