
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0107691202213

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Martin Šula

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Lipová 210/66

IČ: 00845451 74716 Hať

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 76165299 DIČ: C28005095461

PŘÍJEMCE (zasílacíadresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

 

 

Objednáváme u Vás :

výměnu koberce v budově radnice UMOb MH+H, Přemyslovců 63 v zasedačce a kuchyňce za typ MALMO čtverce č.826 +, osoklování stěn za cenu

max.přípustnou 59.210,- Kč bez DPH(DPH 21%) Na fakturu uvádějte č. objednávky OlO769/2022/B, text DAN ODVEDE ZAKAZNIK a kód CZ-CPA

43. Součástí faktury bude rovněž originál předávacího protokolu potvrzeného bytovým technikem.

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 příslušně 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 § 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 flnančního 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 cenu.

Lhůta plnění : 01.07.2022

Cena bez DPH : 59 210,00 Kč

Cena vč. DPH : 71 644,10 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Bystričan Stanislav, 599459255, bystrican©marianskehory.cz

V Ostravě dne: 17062022 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového
  

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

 



„cm:—
Sent: Wednesday, July 13, 2022 7:48 PM

To: Dřímalová Jana <drima|ova@marianskehorv.cz>

Subject: Re: FW: Objednávka Martin Šula

Dobrý den.

Akceptuji vaši obědnávku O/769/2022/B

S pozdravem

---------- Původní e-mail ----------

Od: Dřímalová Jana <drima|ova@marianskehorv.cz>

Komu:

Datum: 13. 7. 2022 9:18:07

Předmět: FW: Objednávka Martin Šula

OSTRAVA


