
Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: OTSZ/1109/2022

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : CHLEBIŠ sr.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Hrnčířská 266/14

lČ: 00845451 74801 Hlučín

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

lČ : 27848361 DlČ: CZ27848361

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 5.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Zapujčeni štěpkovaciho strOje Jensen A 530 XL. podrobné specifikace. požadavky a cena za zapujčení jsou uvedeny v cenové nabidce ze dne14.1.2022

Štěpkovací stroj musí být po revizi nebo pravidelně servisován. o čemžje vedený zápis a na vyžádání bude předložený objednateli. Zapujčení

předmětného stroje musí být zajištění do 24 hodin od telefonického zamluvení kompetentní osobou. Fakturace k objednávce muže být vystavená pruběžně

dle domluveného časového úseku zapUjčení a to po dobu trvání nebo do vyčerpání ceny objednávkyObjednávka k objednávce OTSZ/0062/2022 -

zapujčení štěpkovacího stroje JENSEN A 530 XL

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnu od data doručení (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujiciho referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení objednávky. V

případě že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění die objednávky po uveřejnění objednávky v registru

smluv Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemné (emailem) oznámí

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle§ 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotovutelí za zdanitelné plnění částku

bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacenim částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu,

  

Lhůta plnění; 15.12.2022

Cena bez DPH: 123 967.00 Kč

Cena vč, DPH : 150 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Hovjacká Renata, 599480334. rhovjácka©moporubacz

2 S -il7- 2022 : , . .
V Ostravě dne: Janku Pavel. vedouct odboru technickych služeb a zelené

(oprávněná osoba)


