
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1939/2022I300

OBJEDNATEL DODAVATEL

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

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Fráni Šrámka 1209/5

IČ: 00845451 70900 Ostrava

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

IČ: 27843122 DIČ: CZ27843122

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Číslo účtu :

 

 

Objednáváme u Vás :

Objednáváme výrobu kovových stojanů k projektu REPLACE —Zeleň místo betonu.

Specifikace objednávky:

- Výška stojanu: 1 900 mm

- Velikost plochy pro PVC desku: A0 (841 x 1 189 mm)

- Počet: 10 ks

- Barva: černá/antracit

Cena vč. dodání na adresu magistrátu: 67 000 bez DPH

Součástí objednávky bude také bezplatné využití prezentačního prostoru dodavatele u Janáčkovy konzervatoře k prezentaci.

Spolufinancováno z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021, č. projektu

3204200009,

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Dátum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušne' 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 prove'st přímo na příslušný účet daného finančního 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 : 08.08.2022

Cena Vč. DPH : 81 070,00 Kč

Vyřizuje/tel. IemaiI: —

V Ostravé dne: _

(oprávněná osoba)

 

 


