
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/007512020/05

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : MEROPS spol. s ro.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Strojnícká 374

IČ; 00845451 73562 Český Těšín

DlČi C200845451 (plátce DPH)

IČ : 25394282 DIČ: CZ25394282

PŘÍJEMCE (zasílacíadresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení:

  

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Výměnu 3ks dver; ; profiloveho systemu ALUPROF S A. v Mateřské skore Ostrava — Mariánské Hory_ Gen Janka 1/1236. příspěvková organizace dle

cenové nabídky č N-392158 ze dne 09 01 2020 v nejvyšší přípustné částce 31809448 Kč

Kontaktní osoba_

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

podatelny)

Datern splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptacu objednávky zaSlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujiciho referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky V případě. že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká Dodavateli vzniká závazek poskytnout plneni dle objednávky po uveřejnění

objednavky 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 provest přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacenim částky ve

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

Lhuta plnění ' 3004,2020

Cena VČ. DPH : 318 095,00 KČ

vaizuie/tel/emalr_  
V Ostravě dne

OSTRAVA!!!



22012020

Předmět: Merops : O/OO7S/2020/OS

Od: "Ostrava" <ostrava©meropscz>

Odesláno: 22.01.2020 10:08:26

«am—

Dobrý den.

Akceptujeme objednávku č. 0/0075/2020/05.

Příští týden dorazím na přesné zaměřeni.
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Sent: Monday, January 20, 2020 8:13 AM

To:

Subject: 0/0075/2020/05

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. 0/0075/2020/05 na výměnu 3ks dveří v Mateřské

škole Ostrava - Marianske Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace.

Prosím, dodržujte veškeré náležitosti uvedené v objednávkách (hlavně razítko týkající

se objednatele a příjemce a uvedení čísla objednávky na faktuře).

Dále Vás poprosím o zaslání návrhu faktury, abychom mohli zkontrolovat veškeré

fakturační údaje.

Nezapomeňte mi prosím co nejdříve odpovědět, že akceptujete

objednávku č. O/0075/ 2020/05, jinak je objednávka neplatná -

zveřejnění v registru smluv.

Děkuj


