
OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : STAVEBNÍ DOZOR OSTRAVA, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Dalimilova 1250/49

IČ: 00845451 71600 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 08250014 DlČ: CZ08250014

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 00256/2022

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Stavební úpravy bytu (3. 2 na ul. Příborská 29, Ostrava-Hrabová.

Rozsah prací:

Vybourání 5 ks dveřních zárubní s dozdívkami

Zapravení dozdívek

Dodávka a montáž 5 ks ocel. zárubní vč. křídel, kování a nátěru

Podlaha pokoje (OSB desky a PVC vč. soklu)

Odstranění malby, penetrace a bílá malba

Likvidace odpadu a úklid

l

ĚFakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatností faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

l podatelny).

jDařtewm splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné 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 ňnančního 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 :

Cena vč. DPH :

Vyřizuje / tel. lemail :

31.07.2022

102 396,00 Kč

Weiss Patrik, 599420126, pweiss©ostrava—hrabova.cz
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V Ostravé dne: 128_É' 2022. „„ i i *

ODPA Položka ZP Uz ORJ ORG Kč

003612 5171 000 000000000 0000000000 0000000000000 102396.00

Vystavil: Patrik Weiss 777777 __ _ QafiuflgWW WWW 137 (1713322 _ _ WW _ _ __

' !

Předběznou kontroLU provedla závazek schválil: Datum: fl
 
 

Předběžná řídící kontrola číslo:

 

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. 00256/2022/P1.

OSTRAVA


