
 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: “ltítitšlf-žtíittí/iltffttí

(.)UJEDNATEL DODAVA‘I'EI.

statutární město Ostrava Obchodní firma : ČIPOS Ostrava as.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Harantova 1748/25

IČ: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

íČ : 28706391 DíČ: (3228700391

lí'ŘÍJEítííCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

lv'rokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Rank. spojenf:

Číslo účtu :

íObjednáva'nna u Vás :

lvysati kalu z kanalizační stoky ALF v místě šachty Š20 na ulici Na Náhonu v Ostravě Přívoze včetně odvozu kalu a uložení na skládce nebezpečných odpadů *

i(He nabídky z 31 .3.2020. *

ÍFakturu 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 hanítovnihotlgu. !

 
 

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 daně dle § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného linančního 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 : 30.05.2020

Cena vč.DPH: 118 580,00 Kč

   

V Ostravě dne: „ v V „ lng: Jan Šrámek, v_e_douci odboru investičního

(oprávněná osoba)
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Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. .


