
 

 

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0099812021 OVOOXOQBOSQB

OBJEDNATEL. DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : PARKBERWS s.r.o.

Prokešovo námšstl 1,803i8

72930 Ostrava—MOraVská Ostrava Sídlo : Na Honech "832116

EC: 09845451 2 72000 Ostrava

DSC; (300845451 (plátce DPH)

IČ : 28648285 mů: CZ28648285

FŘEJEMCE (zasílaol adresa):

městaký obvod Hrabová

Bažanova Ways

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Česká spořitelna, 6.6,, okresní

pobočka v Ostravě, pobočka

Os rava-Hr v

Clsto účtu :

Chladnavámo u Vás.'

Realizace lzolačnl zeleně na po:. parc. č. 1722.11. k.ú. Hrabová. v6. 541W údržby.

Přílohou této objednávky [a nabldkovy roZpočel. n'ávm Wow 2 612nm a oatotnlmmm

T: vysadby r 2021 + nastedná údržba do 30.10.2026

Q: dle nabldkyQO.588,— kč baz DPH celkem za celou dabl! plnění. 109611.48 vč." DPH

 

 

Faktum nám zašlete všema příloh (dodacl list). Faktura bude proplacena do ůtmádl dnů od data doručení všema (razítko podatelny).

natom aplalnostl faktury 96 rozumí don odepsání pflslusné částky z bankovulhu účtu

Pro akoeptacl objednávky zašlete písemný souhlas na emallovou adresu vytlzullclho relerenta uvedeného nlže do 10 dnů ode dne doručení

obšeclnúvky V případě. že dodavatel takto neučiní. objednávka zaniká. Dodavat'ell vzniká závazek poskytnout plnění ale objednávky po uveřejněnl

oblodnávky \! registru Smluv Uvel'ejněnl ohlednávky \: reglstm smluv objednatel dodavatetl plsem __ (em

Dodavatel potvrdil přijetí objaonávkydne.fŠZf.:či,..);"$)*.ČŽ

28643235

Pokud se stane zhotovllel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, le objednatel oprávmmmaughmovtwgžřmmm ;)

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest pflmo na přlslušný účet daného llnančnlho úřadu dla § 109a zákona o DP Zaplaoaním částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacentm ceny bez DPH zhotoviteli t“- splněnzávazek obiadnatele uhmdlt omamnou conu.

  
 

   

Lhůta plnění : 30.10.2326

Cena bez DPH : 90 588,00 Kč

Cana vč. DPH : 109 811,48 Kč

  

    

\. * ít,- .

VOstravé dne: 7 I} my Trávničekl'gor,

(oprávněn

     

 

Vysmvll: „ _ __ \ Datum

1 - 7 to 2021‘
Předběžnou kontrolu pmvadl a závawk sohválll: Datum:

Předběžná řídící kontrola číslo:

  

  


