
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OlO749/2022/KSaT

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : SHARP CENTRUM Ostrava sro

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Chocholouškova 1238/9

IČ: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

lČ : 64086925 DIČ: C264086925

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Okresni pobočka v Ostravě,

pobočka ve Vítkovicích

Čislo Účtu : 27—1649309349/0800

Objednáváme u Vás :

Objednáváme si u Vás multifunkční systém Sharp NIX-4071 dle cenové nabidky zaslané 15.6.2022, která je elektronickou přílohou této faktury. V ceně

dodávky je přístroj, sada tonerů, výstupní rošt, podstavec se zásobníkem, dovoz, instalace, zaškolení obsluhy. Cena bez DPH: 95.970 Kč, včetně DPH

116.124 Kč.. Rozpočtová skladba §6171l6125l ORJ16, ORG 0700185. Předběžná kontrola byla provedena dnem vystavení objednávky.

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 vyřizujiciho referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednavka 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 ňnančniho úřadu dle § 10921 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 : 15.07.2022

Cena vč. DPH : 116 124,00 Kč

i město Ostrava

Vyřizuje / tel. / email : Statutám(3383 rGÍstského opvpnuyitkovlce _  

 

   

53162,-@vitkovice.ost

 

V Ostravé dne: Sj ekřRgbertlng., tajemni

(oprávněná osoba)

 

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O/O749/2022/KSaT/P1.

OSTRAVA! !!


