
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: UKaMA21/0208l2019

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma: AKORD & POKLAD, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : náměstí SNP 1

IČ: 00845451 70030 Ostrava

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Kč : 47973145 DIČ: CZ47973145

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Objednáváme u Vás:

zajištění kulturního a doprovodného programu na akci ll. jarní seniorský bál. který se uskuteční v termínu 11. 3. 2019 ve společenském sále SŠ. Z,

Matějčka v Ostravě-Porubě.

Celková cena 55 OOO Kč vč. DPH

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny). ,

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné Částky z bankovního účtu. l 
 

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 objednavky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 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 § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

vyší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

   

  

Lhůta plnění: 11- 03- 2019

Cena vč. DPH : 55 00090 KČ

Vyřizuje / tel. / email : Šuláková Kateřina Mg

Statutární město Ostrava
mestský obvod Poruba
K_I|mkov|cka 55/23? 738 SG Ostrava-Porubw

lC 00845 451010 (1008451151 .
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V Ostravé dne: „ŠZ * „ž ;20 / (Í KOÍYZOVá Zuzana lng., vedouci útvaru kultury a MA21
 

(oprávněná osoba)

 


