
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/0092/2020/B

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Ing. Fraš Jiří

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Mojmírovců 1256

IČ: 00845451 70900 Ostrava

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

IČ : 40274039 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

 

 

Objednáváme u Vás :

Provedení revize plynoinstalce v bytových domech včetně vystavení revizní zprávy ul. Emila Filly 2, 5 a 14, ul. Klicperova 9, ul. Korunní 34,62, 64, ul.

Náprstková 23, ul. 28. října 202 , 204 a 247, ul. Mariánské nám. 3 a 11, ul. Nájemnická 12 a 14 dle cenové nabídky do 83 500,- Kč bez 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 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 finančního úřadu dlé § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

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

Lhůta plnění: 31.12.2020

Cena vč. DPH : 83 500,00 Kč

vyřizuje/lemma:_

VOStraVédne= 15-01-2020 —
(oprávněná osoba)

 

 



Od=—

Komu:—
Odesláno: 15.1.2020 17:59:05

Předmět: Re: objednávka

Paní-
Vaši objednávku č. 0/0092/2020/B tímto akceptuji a přeji hezký den.

> K0

> Datum: 15.01.2020 16:05

> Předmět: objednávka

>

Vážený pane Ing. Fraš,

v příloze zasílám k akceptaci objednávku č. 0/0092/2020/B na provedení revizi plynoinstalace v

bytových domech, sdělte mi prosím zda objednávku přijímáte.

S pozdravem.

bytový technik

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor bytový

Přem slovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
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