
 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0019012021 0VO0X02A32NH

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodni firma : MDS Ostrava s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8 '

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo: Valašská 33/19

SC: 00845451 70900 Ostrava

DlČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 03459209 DtČ: 0203459209

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Hrabová ( '

Beženove 17414 _ ' .

72000 Ostrava—Hrabová

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

pobočka v Ostravě, pobočka

Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu :

 

Objednáváme u Vás :

ul. U Řeky - oprava tiuků v úseku od Mostní po ul. Lužná, budou opraveny veškeré výiluky a nerovnosti v celé průjezdní šíři komunikace částečně

asfaltový betonem A 0 (AB), částečné tryskovou metodou.

llili k prováděným pracem bude přizván ke kontrole správce komunikaci. zejména k tryskové metodě.

Zhotovitel je povinen zajistit přčl provádění praci průjezdnost komunikace.

T: co nejdříve, 7/2021 '„-.

c: dle cenové nabidky - ACO 3730).- kčl tunu. trysková metode — 3.300- Kč Itunu. dle skutečné provedených prací, vzhledem k množství výtlukú a

časové prodlevě od mapovánl výtluků -

cena cca max do 120.000.— kč bez DPH

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

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částkyz bankovního účtu.

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

objednávky. V případě. že dodavatel takto neučiní. objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění die objednávky po uveřejnění

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

// » Z . MÁ

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:A7

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle§ 1060 zákona o DPH. je objednatel oprávnůn uhradit zhotoviteli ze zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na prisluitný účet daneho finančního úřadu die § 1090 zákona o DPI—I. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

  

Lhůta plnění : 30.07.2021

Cena vč. DPH : 146 000,00 Kč

Vyřizuje I tel. Iemail :— /

 

 

 

 

         

12. 1%- t'mt -

v Ostravě dne: '9 ' Trávníček Igor, st ste

(oprávněná 0 ha)

ODPA Položka ZP Uz ORJ one/ Kč

002212 5171 000 000000000 0000000000 0000000000002 146000.00
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Datum:

/ V 2115— nm
Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválí Datum:

MDS o Erava s.r.o.

Předběžná řídící kontrola čislo: 3;“ ”Ya WSB/19

Vystavil:

   

dom,/)% e/Mnm „(low/47   


