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Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 01186112022/ODK

OBJEDNATEL
DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : AMO Mont Ostrava s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Kpt. Jaroše 5579/340

IČ: 00845451 72200 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 02807840 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. 3.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

opravu chodníků na ul. A.Gavlase 1-3 a V.Košaře 3 dle zdávacích podmínek ze dne 8.6.2022.

Práce nebudou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Přijaté plnění bude používáno výlučně k

veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přeneseně daňové povinnosti. Statutární město Ostrava jako příjemce tohoto plnění nejedná jako

osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a odst. 1 a 2 a § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Faktum 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 příslušné 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 § 1093 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 : 31.08.2022

Cena vč. DPH : 595 303,67 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Slanina David Ing., tel.: 599 430 237, david.slanina@ovajih.cz

V Ostravé dne:
i ,

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních

služeb

(oprávněná osoba)

Smluvnl strany výslovně seuhšasí s uveřejněním celeho textu této objednávky, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona čisto 340/2035 Sb., zákon o registru

smluv, ;e—tš povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem Registr smluv je trvaše veřejně přístupný a

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smtouvy a o datu

podpisu smlouvy, Smluvní strany dále prontašuji. že skutečnosti uvedené vtěto smlouvě nepovažují za

obchodni tajemství ve smystu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují scabies kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek,

  


