
 

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: 0 0230/2022ISŘDaŽP

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Ing. Milan Sedláček

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo: _

IČ: 00845451 70800 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

iČ : 04786084 DIČ: CZ8005163507

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava—Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. 8.

Číslo účtu : 11822781/0100

 

Objednáváme u Vás :

zajištění technického dozoru stavby “Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice - |.etapa".

Max. cena za plnění byla dohodnuta ve výši stanovené v cenové nabídce, která je přílohou této objednávky.

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.  
 

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 finančního 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 : 31.10.2022

Cena vč. DPH : 52 380,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kolářová Pavla,

  
f ,. 2022 Raisova Věra Ing., vedo UCI odboru stavebního řádu, dcpravy

V Ostravě dne: 1 11-07' a životního prostředí

(oprávněná osoba)

  

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O O230/2022/SŘDaŽP/Pi

OSTRAVA! !!



M-I-S-E - Dozorování staveb

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Ukrajinská 1451/11

708 00 Ostrava

 

Statutární město Ostrava

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava — Radvanice

V Ostravé dne 7.července 2022

Cenová nabídka na provádění TDS

zasíláme cenovou nabídku na provádění technického dozoru investora při realizaci zakázky

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

|. etapa“

I. Předmět nabídky

Provádění TDS při realizaci výše uvedené zakázky, a to od předání staveniště zhotoviteli, až

do úplného dokončení stavby formou předání a převzetí díla včetně odstranění všech

případných vad a nedodělků.

ll. Rozsah a obsah předmětu plnění

Veškeré činnosti spojené s výkonem funkce TDS

Ill. Termíny

Předpokládaný termín zahájení akce: 07/2022

Předpokládaný termín dokončení akce: 09/2022

Délka realizace: 2 měsíce

IV. Cena

Cena vychází z kalkulace činností dle projektové dokumentace a obsahuje i všechny ostatní

náklady nutné k výkonu činnosti TDS po dobu trvání stavby (doprava, kontroly stavby,

kontrolní dny vč. zápisů, kancelářská práce atd.).

Činnost 6 hodin týdně

Celkem: 54 hodin

Cena za 1 hodinu 970,- Kč

Celková cena za činnost TDS činí: 52 380,- Kč (NEPLÁTCE DPH)

Fakturace: po skončení stavby
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