
 

 

/ Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0014112021 OVOOXOZQBUDF

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Jiří Janša

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo: Šolcova 21

lČ: 00845451 72000 Hrabová

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Kč: 42876982 DíČ: (325612312112

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): '

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava—Hrabová A .

Bank. spojenl: Česká spořitelna, a.s., okresní

pobočka v Ostravě, pobočka

Ostrava-Hrabůvka

Objednáváme u Vás :

Kosenl vyhrazených travnatých ploch v Mob Hrabová. Iokallota 1a 2

parcely a podmlnky Jsou uvedeny na samostatném soupisu.

T: r. 2021

C: dle nabídky 193.634.80 Kč bez DPH

 

ii

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

Datem splatností 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 dodavetei takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout pinění dle objednávky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřelněni objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

17 "[15— 2021
Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: ......................................

Pokud ae stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle§ 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 10961 zákona o DPH. Zaplacením částky ve

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

   

Lhůta plnění: 30.11.2021

Cena bez DPH : 193 834,80 Kč

Cena vč. DPH: 234 298,11 Kč

vvfizweneuemaw—

   
V Ostravě dne: 1 !. „[|5.. 7071 Trávníček Igor, starosty

(oprávněná oso

 

i i ~05— 2021

Vystavil: .i‘l' " i' i Datum:
_ .. .

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválilr/ % Datum: 1
. , I

Předběžná řídící kontrola číslo:
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