
 

Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: 00013I2020 OVO0X021V1 H2

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Viliam Barsony

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Václava Košaře 120/12

IČ: 00845451 70030 Ostrava

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

lČ : 40271137 DIČ: C26404051060

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení:

Číslo účtu :

 
 

Objednáváme u Vás :

V. Huga 6, b. č. 6, M. Plachý - realizace etážoveho topení vč. přislušenství, rozsah prascíje uvedený v nabídkověm rozpočtu

T: dle dohody s nájemcem, do 15.12.2019 -vč. fakturace

C: dle nabídky130.915,75 Kč bez DPH, 150.553,10 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.  
 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíciho 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 pisemné (emailem) oznámí.

* 9 “01— 2.020
Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: ......................................

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 tim vystaví zhotovitel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 28.02.2020

Cena bez DPH: 130 915,75 Kč

Cena vč. DPH: 150 553,10 Kč   
Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: Trávníček Igor, st osta

(oprávněná oba)
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Předběžnou kontrolu provedl a závazek Áválil: _ Datum:

 

Předběžná řídící kontrola číslo: ,fl/ MM
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