
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/0240/2020/B

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Limitstav CZ s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Hladnovská 1731/27

IČ: 00845451 71000 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 27813932 DIČ: CZ27813932

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. 38 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

V OStraVé dnei 14-02-2020 —

(oprávněná osoba)

  

 



Od: "Limitstav CZ - stavební a obchodní společnost"_

Komu:—

Odesláno: 17.2.2020 16:33:27

Předmět: RE: akceptace

Dobrý den,

Potvrzuji přijetía akceptaci objednávky č. O/o240/2020/B, na opravu bytu Č. 38, Šimáčkova 1048/27

S pozdravem a přáním hezkého dne

Michal Horáček

GSM:— „
sídlo : Hladnovská 1731/27 IC: 27813932

Ostrava 710 00 DIC:—

č.Ú : 1177011770/5500

www.|imitstav.cz

From:—

Sent: Friday, February 14, 2020 11:35 AM

To

Subject: akceptace

Vážený pane Horáčku,

přílohou e-mailu Vám zasílám k akceptaci objednávku č. O/0240/2020/B na opravu bytu č. 38

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.

Poučen/Í'Pro akceptaci objednávky zašlete p/ísemný souhlas na emailovou adresu:

do 10 dnů ode dne doručeníobjednávky, nejpozději všakpřed

zahajen/mjej/ho plneni. l/pr/padě, že dodavatel takto neučiní objednávka zaniká. Dodavateli vzniká

závazekposkytnoutplněn/dle objednávkypo uveřejněn/'objednávky v registru smluv. Uveřejnění

objednávky v registru smluv objednatel dodavatelipisemne" (emailem) oznam/Í

Děkuji a zdravím.

bytový technik

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor bytový

Přem slovců 63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
T

E—
Wwww.marianskehory.cz


