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Dodavatel Objednatel

Název Rostislav Bura Nazev Statutární město Ostrava

Adresa Adresa Prokešovo náměstí 1803/8

— 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 02284634 IČ 00845451

DIČ CZ7608225097 DIČ CZ00845451 (plátce DPH)

Dat. vystavení 14.09.2021 Příjemce

Předpokl. termín 3 1 . 10.2021 Nazev Statutární město Ostrava

Typ objednávky Běžná Městský obvod Slezská Ostrava

Hrazeno z účtu 000027-1649322359/0800 Adresa Těšínská 138/35

Předpokl. náklady 57 562,00 Kč (bez DPH) 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Lokalizace Druh Text Termín Kč

1 Hladnovska 757/119a Objednávámé u Vás dodání a montáž 31.10.2021 57 562,00

kamerového systému 1 X do vchodu A 1, 1X

spojovací dveře C-B dále výměnu vadné kamery

1 X vchod B a 1x spoj. dveře na lůžkovou část,

kabelová verze. Monitorování bude V kanceláři

oddělení pečovatelské služby odboru SV -

lůžková část ato z důvodu bezpečnosti osob dle

cenové nabídky. Dodávkou prací se rozumí úplné

a standardní provedení všech stavebních a

montážních prací, spojených s plněním předmětu

objednávky a nezbytných pro uvedení předmětu

objednávky do řádného užívání.
  Předp. náklady celkem (bez DPH): 57 562,00  
 

Cena uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené

plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Na fakturu uveďte text "Daň

odvede zákazník".
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Upozornění pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Faktura musí dále obsahovat: místo a termín plnění, rozpis

položek materiálu, dopravy a práce.

POZOR!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování

vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlaste za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a

adresu, na které byly práce provedeny a IČO a DIČ maj itélé nemovitosti.

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude

vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednavatele aten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu a souhlasí s plněním z objednávky.

Datum:17.9.2021 Podpis: Funkce: majitel firmy


