
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0 0308/2021/SŘDaŽP

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Ing. Magda Cigánková Fialová

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Bukovanského 2089/37

IČ: 00845451 71000 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 69221189 DIČ: CZ7652225548

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení:

Číslo účtu : /

 

 

Objednáváme u Vás :

zpracováni prováděcí dokumentace "Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice"

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.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 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 zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 15.02.2022

Cena vč. DPH : 65 945,00 Kč

Vyřizuje I tel. / email : Raisová Věra lng.,_

  [1 2 .10. 2021 Raisová Věra lng., vedoou0I o ru s ave ní 0 rádu, dopravy

V Ostravě dne: a životního prostředí

(oprávněná osoba)

  

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. 0 0308/2021/SŘDaŽP/P1.

OŠTŘÁVÁÉÉÉ
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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu

Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava - Radvanice

 

 

  
 

Ostrava dne 6.10.2021

Věc : Cenová nabídka na zpracování prováděcí dokumentace

„Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú.Radvanice“

Na základě Vašeho oslovení si dovoluji předložit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ve

stupni prováděcím.

Cílem projektové dokumentace je oprava povrchů zpevněných ploch v okolí budovy radnice na ulici

Těšínské tak, aby se území stalo atraktivní. Jedná se o území v okolí radnice městského úřadu na

parcele číslo 2097 v k.ú.Radvanice.

Řešení bude zahrnovat:

. Geodetické zaměření — polohopis,výškopis ..................................................... 11 000,-

. Návrh oprav, technologie, řezy, vizualizace ...................................................... 31 000,-

. Položkové rozpočty a soupisy praci ................................................................. 4 000,-

. Inženýrská činnost ........................................................................................ 5 500,-

. Kompletace, konzultace, tisky......................................................................... 3 000,-

Dokumentace bude dodána v 5ti vyhotoveních + CD

2x položkový rozpočet, 3x soupis prací

Termín vyhotovení 120dní od objednávky.

Nabídková cena bez DPH.. .54 500,- Kč

21% DPH...11445,- Kč

Cena včetně DPH...65 945,- Kč

S pozdravem

    ng. ag a Igan ova Ia ova

Zahradní a krajinný architekt ČKA 03640

Sídlo: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava

Ateliér: Českobratrská 7,702 00 Ostrava

lCO: 69 22 11 89,D|C: CZ7652225548, plátce DPH


