
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 010788120221B

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Jakub Chmelař

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Staroveská 361172

IČ: 00845451 72400 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 04982614 DIČ: CZ7710205206

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

 

Objednáváme u Vás.'

celkovou opravu koupelny Fr.Šrámka 24 byt č. 8- oprava omítek, výměna dlažby, obkladu, vany, umyvadla včetně rozvodů a baterii výmalba za cenu

max. přípustnou 63.110,-Kč bez DPH. (DPH15%). Na fakturu uvádějte č. objednávky O/O788120221B, text DAN ODVEDE ZÁKAZNÍK a kód CZ-CPA 43.

Součástí faktury bude rovněž originál předávacího protokolu potvrzeného bytovou techničkou.

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 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 flnančního 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 : 31.07.2022

Cena bez DPH : 63 110,00 Kč

Cena vč. DPH : 63 110,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Havránková Lucie, 599459250, havrankova@marianskeh0ry.cz

V Ostravé dne: 22.06.2022 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového
  

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

 



Lucie Havránková

bytový technik

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor bytový

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

T +420 599 459 250

M +420 724 352 766

E havrankoanmarianskehoasz

W www.marianskehogycz

From: Jakub Chmelarg

Sent: Thursday, June 23, 2022 10:27 PM

To: Havránková Lucie <havrankova@marianskehorv.cz>

Subject: Re: akceptace objednávky O/O788/2022/B

Dobrý den.

Akceptuji objednávku číslo O/O788/2022/B.

S pozdravem Chmelař

OSTRAVA


