
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1956120221190

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : SAFE TREES, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Hlinky 162/92

tc.— 00845451 60300 Brno

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

IČ : 26935287 DlC: CZ26935287

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 3.

Číslo účtu : _

Objednáváme u Vás :

Provedení dendrologického hodnocení rostoucích stromů na pozemcích parc. č. 2554/2, 2569/8, 3594/17, 3594/29 k.ú. Moravská Ostrava (část Sadu

_Milady Horákové), včetně provedení inventarizace do portálu SPK s uvedením návrhů případných zásahů dle Vaší cenové nabídky ze dne 15. 7. 2022.

Maximální jednotková cena za hodnocený strom = 190 Kč bez DPH.

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 rozumi den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.. ;

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíciho 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

obíednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dane dle § 106a za’kona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančního 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 : 18.08.2022

Cena vč. DPH : . 96 800,00 Kc . statutární město ostrava

Vyřizuje / tel. / email : Čtvrtlíková iveta Bc., 599443271, lveta.ctvrtlikova©0$t„_r,šti\i.a;.cz /

1 9 „, Valerian Pavel Ing. Bc. Ph.D., MBA, vedoucí odboru ochrany

V Ostravě dne= „mi?-,' . __ ?.!Mgfgetfegí... „

(oprávněná osoba)

OSTRAVA-tu!



Fatka Richard

Od: Markéta Nesrstová <—@safetrees.cz>

Odesláno: úterý 19. července 2022 14:20

Komu: _

Předmět: akceptace objednávky

Přílohy: 20220719-154333-Sken.pdf

Dobrý den,

objednávku č. 1956/2022/190 na provedení dendrologického hodnocení stromů v části Sadu Milady Horákové,

včetně provedení inventarizace do portálu SPK akceptujeme v plném rozsahu.

S pozdravem

Nesrstová

Ing. Markéta Nesrstová, MSc.

SAFE TREES, s.r.o.

Sídlo: Hlinky 162/92, 603 00 Brno

Telefon: +420

e-maii: _@safetrees.cz

www.5afetrees.cz



Akceptace objednávky:

Objednávku č. 1956/2022/190 akceptujeme v plném rozsahu.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech příloh

a dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon registru smluv, je-

Ii povinnost tuto objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný

a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách. předmět objednávky, číselném označení objednávky

a o datu podpisu objednávky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce

nepovažujíza obchodní tajemstvíve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas

kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

19. 7. 2022

 

... .n....cn-yh...„šatnu.-="- ..."—nun...

-' Ing. Markéta Nesrstová

Prokurista společností

SAFE TREES, s.r.o.


