
 

  

  

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/1322/2021/OŠK 

 

OBJEDNATEL DODAVATEL 

statutární město Ostrava Obchodní firma : POST BELLUM, z. ú. 
Prokešovo náměstí 1803/8  

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Španělská 1073/10 

IČ: 00845451  12000  

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  

  IČ : 26548526 DIČ:  

PŘÍJEMCE  (zasílací adresa):  

městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3  

70030 Ostrava-Hrabůvka  

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu : 1520761/0100  

 

 Objednáváme u Vás : 
realizaci akce s názvem Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, pro 4 týmy žáků 7. - 9. ročníků základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih. 
ZŠ zapojené v projektu:  
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace,  
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace,  
- Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,  
- Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace.  
 
Realizace proběhne v termínu od 9/2021 - 5/2022, dle přiloženého harmonogramu projektu, za cenu 22 900,-- Kč za jeden tým žáků a dle přiložené 
cenové nabídky. 
 
Úhrada za realizaci akce proběhne na základě dvou zálohových faktur, jednu zálohovou fakturu předloží dodavatel po vystavení objednávky ve výši 50 
% konečné ceny (tj. 45 800,-- Kč), druhou zálohovou fakturu předloží dodavatel v 1/2022 ve výši 50 % konečné ceny (tj. 45 800,-- Kč)  po ukončení 
akce bude vystavena konečná vyúčtovací faktura na výslednou částku 0,-- Kč.  
 
Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění. 
 

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. 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení 
objednávky. V případě, že dodavatel takto 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. 

 

Lhůta plnění : 31.05.2022 

Cena bez DPH : max. 91 600,00 Kč  

Cena vč. DPH : max. 91 600,00 Kč  

Vyřizuje / tel. / email : Cvešperová Barbora Mgr., 599430286, barbora.cvesperova@ovajih.cz 

 

 

 

V Ostravě dne: 
  Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a 

kultury 

 

 (oprávněná osoba)  

 

 
 

  


