
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/INV/1064/22

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : SKATYL spol.sro.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Bohumínská 102/162

IČ: 00845451 71200 Ostrava 12

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 64616878

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 138/35

71000 Slezská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Mírová Osada, l. etapa, provedení přeložky přípojky plynu

Objednáváme si u Vás

Provedení přeložky přípojky plynu pro školu na ulici Chrustova 24, Ostrava — Slezská Ostrava.

Stavba “Regenerace sídliště - Mírová Osada, l. etapa“.

Podkladem le cenová nabídka ze dne 04.06. 2022.

Nabídková cena

Nabídková cena je stanovena individuální kalkulací a činí:

 

Zemní práce 86 000,00 Kč

Materiál 31 000,00 Kč

Montáž vč. dokladů. zkoušek a qeodet. zaměření 54 000,00 Kč

Celková cena zakázky bez DPH 171 000,00 Kč

Fakturace a platební podmínky:

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavatelí.

Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv /zákon o registru smluv/, v platném znění, povinen uveřejnit

objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od podpisu a akceptace objednávky

Lhůty plnění:

Termín dokončení díla do 20. 07. 2022

DIČ: C264616878

Zhotovitel se zavazuje předat plochy potřebné pro provádění pozemních prací (chodníky, komunikace) do 30. 08. 2022

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.



Lhůta plnění: do 20. 07. 2022

Cena bez DPH: 171 000,00 Kč

Splatnost: do 30 dnů

Vyřizuje: lng. Leona Bijotová

Telefon: 599 410 033

E-mail: Ibijotova@slezska.cz

Dílčí správce rozpočtu:

Datum:

Bc. Petra Pospíšilová

23. 06. 2022

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jejim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

  
Ing, Ondřej Klučka Bc. Richard Vereš

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje starosta

V zastoupení lng. Roman Goryczka, místostarosta

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s jejím plněním:

Libor Rattman

Fakturu 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 bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyňzujícího 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 tinančniho 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 : do 20. 07. 2022

Cena bez DPH : 171 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 206 910,00 Kč

Vyřizuje Itel. lemail : Bíjotová Leona lng., 599410033, lbijotova©slezskacz

 

V Ostravě dne: Horáková Jana lng., referent agendy rozpočtu a financování, asistent

(oprávněná osoba)


