
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1512/2020I230

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Grimo BOZP s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Větrná 366

IČ: 00845451 73961 Třinec

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 27810003 DIČ: C227810003

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

 

 

 

Objednáváme u Vás :

audit BOZP a PO vybraných investičních projektů SMO dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Audit bude obsahovat:

1. Plnění zákonných povinností zadavatele stavby z hlediska BOZP

1.1 v přípravné (projektové) fázi projektu

1.2. v realizační fázi projektu

1.3 soulad (splnění) všech zákonných povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném

zneni

2. Kontrola plnění úkolů koordinátora BOZP na staveništi

2.1. přípravná fáze

2.2. realizační fáze

2.3. kontrola jednotlivých dokumentů koordinátora BOZP

2.4. audit praktického plnění činností koordinátora BOZP

3. Kontrola plnění úkolů v BOZP a PO zhotovitelem při realizaci stavby

3.1. kontrola skutečného dodržování zásad BOZP na staveništi

3.2. audit dokumentace v oblasti BOZP vedené zhotovitelem na stavbě

4. Závěrečná zpráva s analýzou zjištění celkového dodržování všech výše uvedených bodů na každém investičním projektu

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 písemné (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dané 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 ňnančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

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

Lhůta plnění : 8 týdnů od vystavení objednávky

Cena vč. DPH : 113 740,00 Kč

V Ostravě dne: Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)

  

 


