
 

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OŠPKaB/1150/2021

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Čkalovova 6144/20

IČ: 00845451 70800 Ostrava-Poruba

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 70313288 DlČ: CZ70313288

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba »

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 5.

Číslo účtu : 1649335379/0800

 

Objednáváme u Vás :

Výuka bruslení dětí navštěvujících porubské mateřské školy trenéry. Období plnění 1.10.2021 — 31 .12.2021. Předpokládaný počet hodin: 57

Fakturováno bude měsíčně dle skutečného počtu hodin výuky, podloženého měsíčním výkazem.

Počet trenérů: 4. Cena za službu: 300,- Kč! 1 trenér/1 hodina výuky.

Fakturu 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 příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujlclho 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.

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. Zaplacením částky ve

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

Lhůta plnění : 31.12.2021

Cena vč. DPH : 82 764,00 Kč

wrizuje/teI-Ieman:—

 

Zing-zm _ 
(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. OŠPKaB/1150/2021/P1.

OSTRAVA!!!



—____—_______-

0d: —

Odesláno: pondělí 20. září 2021 11:18

Komu: —
Předmět: RE: Bruslení M školní rok 2021/2022

Dobrý den,

Akceptujeme objednávku č. OŠPKaB/1150/2021

Pěkný den

HC RT TORAX PORUBA, 2.5.

Wmy      

: 93395511


