
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: ÚPaW/O412/2019

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Boris Renner

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Oty Pavla 872/23

IČ: 00845451 72100 Ostrava

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 48425583 DIČ: C26501180213

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 :

Krátké (cca 30 vteřinově) spoty, které budou opatřeny popisky a vhodnou podkresovou hudbou. Spoty budou mapovat život v Porubě a ukazovat

zajimavosti obvodu. Při tvorbě se budou mimo jiné využívat i záběry z dronu.

Spoty budou objednavateli předávány jednou měsíčně a na konci roku z nich bude sestaven spot o délce 90 až 120 vteřin, který bude mapovat rok

2019 v Porubě. Celkové bude vyrobeno deset měsíčních a jeden shrnující spot.

Cena jednoho měsíčního spotu je 8833- Kč vč. DPH.

Cena shrnujícího sporu je 10285 Kč vč. DPH.

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

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.

Faktury budou dodavatelem vystavovány měsíčně, vždy nejpozději do 10 dnů od dodání spotu.
 

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 § 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 finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

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

Lhůta plnění: průběžně do 31.12.2019

Cena vč. DPH : 98 615,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Otipka Martin Bc., 599480293, motipka©moporuba.cz

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne 18.03.2019.

V Ostravě dne: 13.03.2019 Novotný Aleš Mgr., tajemník

(oprávněná osoba)

  

 


