
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 00003/2021

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : STEN marketing, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Zenklova 215/413

IC: 00345451 18000

DIC: C200845451 (plátce DPH)

IČ - 26469791 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Nová Bělá

Mitrovická 100/342

72400 Ostrava-Nová Bělá

Bank. spojení:

   Číslo účtu :

Oblednáváme u Vás :

Objednáváme u vás vybavení na stolní tenis dle CN ze dne 12.01.2021 (mail)

Celková cena 61 860 Kč včetně DPH

Faktum nám zašlete včetně příloh (dodací list) Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datern splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu

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

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH Zaplacením částky ve

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

Lhůta plnění : 28.02.2021

Cena vč. DPH : 61 760.00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Bahr Lum

   V Ostravě dne: 12A- (231324
Bahr Lumír, starosta

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. 00003/2021IP1.



Objednávka

Objednavatel Dodavatel

Fakturační adresa : Sten marketing,s.r.o.

Zenklova 215

Praha 8

PSČ 180 00

Konečny příjemce : IČ 26469791

DIČ cz 26469791

Provozovna 28. Října 108

702 00 Ostrava

Email :

Doručovací adresa :

 

Text:

objednáváme u Vás 3 stoly Butterfly Space Saver 22 - zelené barvy,design (růžové rohy). ;; {‘7 ‘33 OF : 419 L590!

Další vybavení: 3 Síťky Europa (černá síťovina) 1 7L .4 3 SO.” : ŠO 50'

Ohrádky dvojité(zelené) — rozměr 233x70 Počet ohrádek je závislý na počtu stolu

na ploše. /4 < ;ŠQ- : ff/ÚÉOT'

Objednávku vystavit na provozovnu Ostrava.
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