
Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: OI0845l2022/OKV

OBJEDNATEL
DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma ' MORAVAPRESS s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo Cihelní 3356/72

lČ: 00845451 70200 Ostrava

DIC: 0200845451 (plátce DPH)

IČ : 25880764 DIČ: CZ25880764

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo učtu : 27-1649321399/0800

jednáváme u Vás :

Objednáváme u vas tisk Zpravodaje MHaH na šest měsíců formát 230 x 320 mm‘ rozsah 8 stran, barevnost 4/4 CMYK, papír bezdřevý ofset 80 g, ]

vazba V1 šitá, podklady datove soubory ve foimutu PDF, náklad 7400 ks v ceně maximálně přípustné 19 320 Kč bez DPH (23 377,20 Kč vč. DPH) za

me510,tj. 115 920 KC bez DPH [140 963.20 vc 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 rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.

Pro akceptact objednavky zaslete pisemny souhlas na emailovou adresu vyřizujíclho referenta uvedeného níže do 1O dnů ode dne doručení

objednávky V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká Dodavateli vzniká závazek poskytnout plneni dle objednávky po uveřejnění

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

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym plátcem daně dle§ 1068 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotovnteli za zdanitelné plnění

Částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest primo na prislusny učet daneho íinancnlho Úřadu dle § 109a zakona o DPH Zaplacením částky ve

výši daně na účet spravce dane zhotovutele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění: 31122022

Cena vč. DPH : 140 264,00 Kč

Vyřizuje/tel ’ema” _

V Ostravě dne: 08.07.2022
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