
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 00153/2020 OVO0X0252AVY

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma: TECHSTAlN-s.r.o. -

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Koblovská 503/125

IČ: 00845451 72529 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 28633831 DIČ: C228633831

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení:

Číslo účtu :

!Objednáváme u Vás :

%Příborská 21, 65 - Realizaci etážového topení a opravy koupelny a WC

[- realizaci'etážového topení, úprava elektroinstalace (pro pl. kotel a oprava el. po zatečení), dodávku + montáž plynového kotle vč. příslušenství a

|radiátorů UT v počtu 6 ks, výměna vany, výměna dlažby, obkladů v KOU a na WC , výměna 2 ks prohnilých dveří vč. zárubní do KOU a na WC,

výmalba dotčených ploch, zkoušky, revize, úklid a likvidace odpadu.

Dodavatel si byty zpřístupní dle vlatního harmonogramu prací, musí bý zaj

 

 

lFakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list), Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).

jDatemňsplathostí faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíciho 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.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: 19-1%..ng

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činností. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové

povinnosti dle § 92a zékona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.09.2020

Cena bez DPH : 139 159,00 Kč

Cena vč. DPH : 161 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

   
1 i -88~ 2820

V Ostravé dne: Trávníček Igor, starosta

(oprávněná osoba)

 

 

 

 

ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč

003612 6121 000 000000000 0000000000 0000000000000 94431.95

003612 5171 000 000000000 0000000000 0000000000000 66568.05       
 

_ .. , , _ / 1 A 1138—7970
*Predbeznou kontrolu provedl a zavazek schvalrl: Datum: „„ ,, *

Předběžná řídící kontrola číslo: ,/ ',' ' "


