
Číslo objednávky: ŠaK/158/18

Na faktuře uveďte číslo objednávky

 

Objednavatel Dodavatel

Statutární město Ostrava _' ,

Prokešovo náměstí 1803/8 Jan TPmICkY T-K-L-

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava Lumlrova 487/7

IČ: 00845451 700 30 Ostrava

DIČ: c200845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

 

 

Těšínská 35

710 16 Ostrava-Slezská Ostrava

Peněžní ústav: Česká s ořitelna a. 5. IČ: 622 73 094

CÍSIO účtu: — DIČ: bez nároku na odpočet DPH

Plátce DPH

Objednáváme si u vás na 31. 12. 2018

 

ohňostroj s použitím výrobků kategorie F2, F3 a F4:

100 ks kulových pum ráže 75,100 mm (výška efektu 100-150 metrů) — průměr výmetu 75 — 100 mm,

pestrobarevné provedení, velké kytice, palmy, vrby a koruny 3 extra velkým rozptylem

45 ks kompaktu, baterie výmětnice ráže 20 — 50 mm (výška efektu 50 m) — světelný a zvukový efekt,

který vystřeluje postupně v závislosti na druhu, počtu a velikosti střel (průměr 20 _ 50 mm, rozptyl do

různobarevných kytic a tvarů.

Ohňostroj bude rozdělen do fází, které na sebe budou plynule navazovat se stoupající dynamikou se

závěrečným vyvrcholením, cena za ohňostroj 70 tis. Kč.

Zajištění úklidu 2 pracovníky 280 Kč/hod/os., cena 560 Kč

Zajištění 4 odpadkových košů + pytlů, cena 1 500 Kč

Celková cena za objednávku je maximálně 72 060 bez DPH, tj. 87 193 včetně DPH a je cenou nejvýše

přípustnou.

Platba fakturou, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Splatnost faktury — 14 dní. Na faktuře rovněž

uvádějte vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci.

Lhůta plnění: 31. 12. 2018

Cena bez DPH: 72 060 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dílčí správce rozpočtu:

Datum vystavení: 4. 12. 2018

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a

jeji akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření

smlou

   

      (jako příkazce operace)

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky dne:

Jan "l“omický

 


