
Sent: Monda , Jul 18, 2022 2:14 PM

   

Subject: RE: pasport a monitoring BD JAnáčkova

Dobrý den, děkujeme za objednávku, kterou tímto akceptujeme — viz příloha

S pozdravem

    

  

INSET s.r.o.

Rudná 21

700 30 Ostrava

web: www.insetcom

Sent: Monday, July 18, 2022 2:09 PM

Subject: pasport a monitoring BD JAnáčkova

Dobrý den,

Před chvílí šla datovkou objednávka na pasport a monitoring BD Janáčkova. Vzhledem k tomu, že se jedná

o částku nad 50 tis. Kč, je potřeba Vaše akceptace pro zveřejnění objednávky v registru smluv.

S pozdravem

 

Magistrát města Ostravy

Odbor investiční

Oddělení přípravy a realizace investic

Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava

  



1: lůj 1014101011131

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1918/2022/230

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : INSET s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo: Lucemburská1170/7

IČ: 00845451 13000 Praha

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ: 03579727 DIČ: 0203579727

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

 

 

Objednáváme u Vás :

pasportizaci exteriéru objektu, 26 bytů, suterénu a společných prostor interiéru BD Janáčkova 3392/17 (38 400,- Kč bez DPH) a monitoring objektů

včetně měření a zpráv (56 300,- Kč bez DPH) dle přiložené CN20220506 ze dne 11.7.2022. Objednané práce souvisí se stavbou Rekonstrukce a

prodloužení ulice Masná, která bezprostředně hraničí s BD Janáčkova 3392/17, jejíž zahájení bude v průběhu 07/2022.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý 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 finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenim částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.12.2022

Cena vč. DPH : 114 587,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Grygarová Marcela lng., 599443417, mgrygarova@ostrava.cz

V Ostravé dne: Šrámek Jan Ing., vedoucí odboru investičního
  

(oprávněná osoba)

| n g , Jiří Digitálně podepsal

Ing.JiříTkáč

I v Datum: 2022.07.18

Tka C 14:11:11 +02'OO'

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. 1918/2022/230/P1.

 


