
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0 0272/2021ISŘDaŽP

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : point of origin s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Lipina 1

lČ: 00845451 74784 Štáblovice

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 04358538 DIČ: CZ04358538

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :

 

 

Objednáváme u Vás :

rekonstrukce a čištění žlabu pro dešťovou vodu ul. Bémova v Ostravě - Bartovice

Fakturu 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.
 

Pokud se 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 provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky ve

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

  

Lhůta plnění : 18.10.2021

Cena vč. DPH : 193 255,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Raisova Věra lng.

ZD “"$$" 2021 Raisova Vera Ing., ve OOUCI o oru stavebmho radu, dopravy

V Ostravě dne: a životního prostředí

(oprávněná osoba)

  

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. o 0272/2021/SŘDaŽP/P1.

ČŠTŘAVAÉ!!

 



Nabídka rekonstrukce a čištění žlabu pro dešťovou vodu ul.

Be'movaq Ostrava Bartovice

Motohodíny bagr Case CXSSB odhad: 25mth x 750kč 18750,—Kč

Benzín do elektrocentrály Honda 500,-Kč

Rems Cobra čistící stroj„ práce, protlačení zaneseného potrubí l2000„—Kč

Doprava Man Kontejner 14t 16440,-Kč

Práce dělník 10 dní x 8000kč 8000O,—Kč

Skládkovné odhad 70tun tun 8000,-Kč

Potrubí DN 250 mm včetně kolen do max délky 25 m 16000,-Kč

Struska různých frakcí 8000,—Kč

Celekem bez DPH ......................................................... 159690,-Kč

Celkem s DPH ............................. .......................... 193255,-Kč

Fakturovat se bude podle „skutečného stavu nakopané hll'nv, obtížnosti

čištění zaneseného potrubí, celkové váhy skládkového a kilometrů.

Dne 23. srpna 2021

Point of origin s.r.o

Lipina 1

Štáblovice okr. Opava

Ičo: 04358538

Jednatel Petr Turek

 


