
 

 

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: 0425120201140

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : HR Penzion Jurášek s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : 28. října 491/66

lČ: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

IČ : 04680786 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 5.

Číslo účtu : ' 70180-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

V rámci realizace projektu „Rozvm rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava ll“. r.č. (2202.3.61/0.0/0.0l1G_021/0005144, pro závěrečnou

konferencí. která se koná v terminu 11—12062020 (jedna noc) kompletní občerstvení pro cca 35 osob v max. částce 35.000 Kč. pronájem konferenční

místnosti v max. částce 3.500 Kč a zajištění ubytování pro cca 30 osob ve dvojlůžkových. popř. jednolůžkových pokojích typu standard v max. částce

48.000 Kč. Ceny za jednotlivé položky jsou uvedeny včetně DPH.

Fakturu nám zašlete včetne 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 příslušně částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednavky. V případě. že dodavatei 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 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 finančního úřadu dle § 1092 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.

Lhůta plnění : 30.06.2020

Cena vč. DPH : 86 500,00 Kč

Vyřizuje !tel. / email :
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V Ostravě dne: , " „ " lng. Sylva Sládečítová,Ledoucí odboru školstvířa sportu

(oprávněná osoba)
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