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Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 00002/2021

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Čistící stroje s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Litvínovice 319

IČ: 00845451 37001 Ceské Budějovice 1

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IC : 26034425 DIČ: 0226034425

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Nová Bělá

Mitrovlcká 100/342

72400 Ostra -

Bank. spojení

Číslo účtu :

 

Objednáváme u Vás :

Obiednáváme u vás úklidový stroj Karcher BD 50/50 C Classic Bp včetně nablječky a sady baterií 24V/110Ah

Celková cena dle CN ze dne 11 1 2021 je 115 727 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).

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

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

Datem splatnosti faktury se rozumí clen odepsání příslušné částky z bankovního účtu

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle 5 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle 5 109a zákona o DPH Zaplacenlm 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 : 116 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemall : Bahr Lu

V Ostravě dne:
Bahr Lumír, starosta

(oprávněná osoba)

 

 

 

         

ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč

003412 6121 000 000003590 0000000000 0000000000000 0.00

003412 6122 000 000003590 0000000000 0000000000000 116000.00

Vystavil: Datum:

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: Datu

Předběžná řídicí kontrola čisto:

Schváleno předběžnou řidici kontrolou č. 0000212021/P2
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