
 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OlTS/0531/22

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Bruno Bystřický

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Šalamounská 4/3015

IČ: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ - 49577182 DIČ: CZG102170030

PŘÍJEMCE (zasilaci adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 138/35

71016 Slezská Ostrava

Bank. spojeni:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás:

193/22 obj..RCH cz - CPA 43 (0)

Hladnovska 757/1193 prostor 102 Objednavame u vás celkovou opravu elektroinstalace vč. výměny svítidel v prodejně potravm dle cenové nabídky -

odstranění havarijního stavu, nebezpečí vyhoření.

termin. 21.04.2022 106 929.00,-—Kč

RIEDLOVÁ LucreMobil: 735 775 057

Faktum nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovniho účtu.

Pro akceptacr objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujiciho referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení

objednavky. V případě, Že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vznika závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovnel nespolehlivým platcem daně dle § 1063 zakona o DPH, je objednatel opravněn uhradit zhotovrtell za zdanltelne plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na prislusny učet daneho finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovrtele a zaplacením ceny bez DPH zhotovrteli je splněn závazek objednatele uhradit Sjednanou cenu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové

povinnosti dle § 923 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tim vystaví zhotowtel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 21.04.2022

Cena bez DPH : 106 929,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemaíl :

   

V Ostravé dne:

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. ONS/0531/22/P1.


