
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/0241/2020/B

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Jakub Chmelař

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Staroveská 36/172

IČ: 00845451 72400 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 04982614 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 :

opravu bytu č. 18 v domě na ul. Šimáčkova 1148/27 v Ostravě-Mariánských Horách, opravu omítek, renovaci koupelny a WC, výměnu obkladu v

kuchyni, výměnu podlah, dveří, opravu vestavěné skříně, malování, nátěry, úklid dle cenové nabídky maximálně do 180 000 Kč bez DPH

Na faktuře uveďte „ Daň odvede zákazník „ a kód CZ - CPA 43.

Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Z toho důvodu žádáme o vystavení a dodání faktur v termínu do pěti dnů od vzniku zdanitelného plnění

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: 31.03.2020

Cena vč. DPH : 207 000,00 Kč

Vyřizute / tel. / email :—

V OStraVé dne: 1402-2020 __
(oprávněná osoba)

 



Od: "JakubChmela"—

Komu:—

Odesláno: 14.2.2020 14:32:01

Předmět: Re: akceptace

Dobrý den,

akceptuji objednávku č. 0/0241/2020/B na opravu bytu č. 18 bytového domu na ul. Simáčkova 1148/27 v

Ostravě—Mariánských Horách za cenu maximálně do 180.000,-Kč bez DPH a termínem plnění do 31.3.2020.

S pozdravem Chmelař


