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Na fakt il

OBJEDNATEL j DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : KOVOMA - Mácha. s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8 -

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Kap'iiolni 3173/6

IČ: 00845451 70030 Ostrava

DíČ: 0200845451 (plátce DPH) '

. iČ : 28623291 . DIČ: CZ28623291

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):,

městský obvod Hrabová „ "“

Bažanova 174/4 v '.

72000 Ostrava-HraboVá

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

pobočka v Ostravě, pobočka .:

Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu :

 

Objednáváme u Vás :

ul. Šldloveoká. příjezd podél garáži (podél potoka) - oprava povrchusrovnání, zpevnění podkladu. pokládka reoylctáíu tl. 80m. zhutnění, plocha ma

440m2 ,

T: 9/2021

0: dle nabídky 31% Kam?, 140360 Kč bez DPH ' "

'!

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

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky : bankovního účtu.

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

objednávky. V případě, že dodavatel teklo 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.

- - rl ,

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: *Zča'g'yf/Oščí

Pokud se stane zhotovitel nespoieliilvým plátcem daně dle § 1060 zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotná DPH provest primo na příslušný účet daného finančního úřadu die § 109a zákona o DPH. Zapiaconlm částky ve

výši daně na účet spráVce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradil sjednanou cenu.

   

  

   

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Lhůta plnění : 30.09.2021 000053053? „3

Cena bez DPH : 140 360.00 Kč “wzgmggj „

Cenavč. DPH : 170 000 00 Kč ' , MD '

V Ostravě dne: . 2 5 „jjj-p 2021 ' Trávníček Igor, etarget

(oprávněná (W)

ODF’A Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč

002212 5171 000 000000000 0000000000 0000000000000 170000.00

Vystavil: _ Datum: 2 6 “Hg“ 30??
. _ f r .

Předběžnou kontrolu provedl a' závazek schválil: _ Datum: 1 6 HB" 2021
 

Předběžná řídicí kontrola číslo:  



 

 

   

 

   

KQVQMÁ „Mácha,eď.o„ lén—znás 23 291 DIČ:C228623291

Kapitmmawaíe mobil : 602 ?55 090

jme/caa—mmva (: V . Eflméfizkomma@eail.cz _ ‘

     

Objednate|28tatutérni měSto Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostreva-Moravská Ostrava

IČ:00845451

Dlč:czooa4545-1

Příiemce: městský obvod Hrabová

Bažantová 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Potvrzuji níže uvedenýrtextxterý'je nedílnou součástí objednávky

60024112021~0VOOXOZBSQRI

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to

včetně všech případných přlloh a dedatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle

zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-Ii povinnost tuto smlouvu uveřejnit

dána timto zákonem.-Registr smluv je trvalevefejné přístupný a obsahuje údaje

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy,"číselném označeni smlouvy a o datu

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že. skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství vesmyslu .přísluŠných ustanoveníprávních

předpisů a udělují souhlas k‘jejich Užití a zveřejnění'bez stanovení dalších podmínek.
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