
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/O788/2022/BaM

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : MULTIP Moravia sro.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Palackého 1135/27

IČ: 00845451 74101 Nový Jičín

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

IČ: 16627971 DIČ: CZ16627971

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojeni: Česká spořitelna, a.s.

Okresní pobočka v Ostravě,

pobočka ve Vítkovicích

Objednáváme u Vás :

vybavení počítačových učeben na ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace, dle přílohy k objednávce

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 vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnu 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 § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet 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 : 31.12.2022

Cena vč. DPH : 450 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

Mgr. Svatava Kohlerova, vedoucí odboru bytového a

V Ostravě dne: 49 '9 2022. majetkového

(oprávněná osoba)

  

 

 

Richard Čermák

starosta MOb Vítkovice
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_ _

Odesláno: ondělí 25. července 2022 8:04

Komu: _

Předmět: Re: Nová objednávka číslo 0000012380

Dobrý den,

kolegové mi nacenili roznos,

cena roznosu bez výtahu do budovy v 1. patře by byla pro dva lidi 8400,- Kč a cena do budovy ve 3. patře 12000,— Kč.

Celkem by roznos tedy stál 20.400,- Kč s DPH pro dva lidi.

Prosím o informaci, zda budete chtít přidat do objednávky, či nikoli.

Děkuji a přeji hezký den.

MULTIP Moravia s.r.o.

Palackého HRS/27

u: *; “* *“

014353333“ MULTIP

  

Dne 21.07.2022 v 10:25-napsal(a):

Dobrý den

K Vaším dotazům:

Fakturační údaje:

Objednatel: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava,

IČ: 00845451, DIČ CZ00845451

Příjemce:

Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, bank. Spoj. Česká

spořitelna, a.s., Okresní pobočka v Ostravě, pobočka ve Vítkovicích, číslo účtu

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky: 0/0788/2022/BalVl

K rozdělení nábytku zasílám vyjádření školy:

Budova Šalounova

učebna je umístěna v 1. patře

nábytek:

- 24 stolů - Celodřevěný PC stůl Dezén: 3 - dub (Egger H1145) Provedeni: pravé provedeni 3901

- 24 židlí - LIMA Roll Barva kovových částí: RAL1028

- 1 židle - LIMA Roll s čalouněným sedákem a opěrákem Barva kovových Částí: RAL1028

l



—1učitelskýstůl—PCkatedracelodřevěnásvýkrojemDezén:3—dub(EggerH1145)Provedení:pravé

provedení3903

-4skříňky-Skříňdvoudveřovápolicová—G81Dezén:3-dub(EggerH1145)Zámek:zámek

jednoduchý(kódzl)+561,—G81

BudovaHalasova

učebnajeumístěnave3.patře

nábytek:

—24stolů-CelodřevěnýPCstůlDezén:3—dub(EggerH1145)Provedem’:pravéprovedení3901

-24židlí-LIMARollBarvakovovýchčástí:RAL1028

—1židle-LIMARollsčalouněnýmsedákemaopěrákemBarvakovovýchčástí:RAL1028

—1učitelskýstůl-UčitelskákatedraDezén:3-dub(EggerH1145)Provedení:levéprovedení73905

-4skříňky-Skříňdvoudveřovápolicová—G81Dezén:3-dub(EggerH1145)Zámek:zámek

jednoduchý(kód21)+561,—G81

Vbudováchnejsouvýtahy.

Spozdravemapřánímpříjemnéhodne,

 

Upozornění:Tatozprávamůžeobsahovatdůvěrnéinformaceajeurčenavýhradnězamýšlenémuadresátovi.Pokudjimnejste,nebose

domníváte,žejimnejste,informujteneprodleněotétoskutečnostiodesílateleavymažtezprávu,včetněpřiloženýchpřílohzVašehopočítače.

Pokudnejstezamýšlenýmadresátem,nejsteoprávněnšířit,zveřejňovat,kopírovatnebozpřístupňovatobsahtétozprávyanipřiložených

pří/oh.

Tatoe-mai/ovázpráva,aanijejíobsah,včetnějejichpřípadnýchpříloh,nezavazujejejíhoodesílatelekuzavřeníústníčipísemnésmlouvy,

není-livtextue—mai/ovézprávyvýslovněuvedenojinak.Odesílatelsivyhrazujeprávosmlouvuneuzavřit,atovkterékolifázijednání,zejména

pokudnebudouzískánypotřebnéinternísouhlasyaschválenívrámcipříslušnýchorgánůstatutárníhoměstaOstravy,městskéhoobvodu

Vítkovice.Možnostuzavřenísmlouvy,anižbybylbezezbytkuvýslovněsjednáncelýjejíobsahformouvšemistranamischválenéhopísemného

smluvníhonávrhu,jevyloučena.Jakákolivsdělení,kteráobsahujetatoe-mai/ovázpráva,vžádnémpřípaděnezakládajíjejímuadresátovi

nároknanáhraduškodypodle91729zákonač.89/2012Sb„občanskéhozákoníku,anižádnýjinýnárokvůčijejímuodesílateli.

From:—

Sent:Wednesday,July20,202212:44PM

TmSuject:Re:Novaojenavacrs0

Dobrýden,

chtělabychVámpoděkovatzaobjednávkuanazákladěnašehotel.rozhovorubychpotřebovala

upřesnittytoinformace,prosprávnézpracováníobjednávky

-potřebujiroztříditjednotlivýnábytekpodlemístadodání,

-poslatpřesnéfakturačníúdaje,



- pokud požadujete roznos, potřebujeme vědět, do kterého patra a do kterých budov, abychom Vám

to mohli přesně zkalkulovat.

Předem děkuji za odpověďa přeji hezký den.

    

  

MULTIP Moravia s.r.o.

Palackého MBS/27

7—11 C‘s Novýjičín
"*— ,

vvww.multip_cz
w

Dne 20.07.2022 v 11:32 MULTIP MORAVIA S.R.O. napsal(a):

\ J

M ULTl P

Nová objednávka číslo 0000012380

STAV OBJEDNÁVKY

0 Číslo objednávky: 0000012380

0 Datum přijetí: 20.07.2022 11:32:02

0 Aktuální stav: nepotvrzená

Vážený zákazníku, děkujeme za objednávku a projevenou důvěru. Vaše

objednávka je aktuálně zaznamenána v systému a čeká na potvrzení.

Obchodni podmínky platné pro tuto objednávku.

Pro opakované nákupy můžete použít následující přihlašovací údaje:  

NOVINKY NA E—MAIL

Nenechte si ujít ani nával důležitých nabídek z našeho e—shopu. Uděláme maximum,

aby byl každý e-mail od nás zajímavý a něco vám i ušetřil.



Souhlasímsezasíláním.

Tentosouhlasmůžetekdykolivodebratvsekcimů'účet.Pokudnemáteúčetnebok

němuneznátepřístup,můžetenáskontaktovatnae-mailobchodnígoómultigcz.

JakseovašeosobnídatabudemestaratsimůžetepřečístnastránceOchrana

osobníchúda'ůlGDPR).

OBSAHOBJEDNÁVKY

PoložkaMnožství

ŽidleLIMARollsčalouněnýmsedákemaopěrákemBarva

kovovýchčástí:RAL1028Kříž:kovový(kódk0)Potah2ks

MULTIP:CagliDB111512_26151254k52

ŽidleLIMARollBarvakovovýchčástí:RAL1028Kříž:

kovový(kódk0)Sedákaopěrák:standardníbuk(kódsO)48ks

1510_26151054k52

CelodřevěnýPCstůlDezén:3-dub(querH114§

Provedení:gravégrovedení3901

PCkatedracelodřevěnásvýkrojemDezén:3-dub(quer

H1145)Provedení:pravéprovedeni3903

UčitelskékatedraDezén:3—dub(querH1145)Provedení:

&%73905

Skříňdvoudveřovápolicová—G81Dezén:3-dub(quer

H1145)Zámek:zámekjednoduchý(kód21)+561,—G81

Celkemkúhradě(včetněDPH)

 

 

 

 

 

48ks

1ks

 

 

1ks

 

8ks

 

KONTAKTNÍÚDAJEAPOZNÁMKA

 

Vašepoznámkakobjednávce:

CenazakussDPH

3949Kč

2914Kč

4367Kč

4167Kč

10578Kč

5103Kč

Prosímozkontaktování,atozdůvoduupřesněnífakturačnichúdajůatakémísta

dodání.JednáseodvěbudovyZákladníškolyvOstravě-Vítkovicích.Prosímo

zkontaktovánínatelefonníčíslonebonaemailovouadresu.

Objednávkabudeuveřejněnadleplatnélegislativyvregistrusmluv.

FAKTURAČNÍADRESA

statutárníměstoOstrava

_

IČ:00845451

DIČ:C200845451

Prokešovonáměstí1803/8

Ostrava—MoravskáOstrava

70200

DORUČOVACÍADRESA

městskýobvodVítkovice

Mírovénáměstí516/1

Cenas

7898l<

139872

209611

4167l<

10578

40824

41295!



Ost rave-Vítkovice

70379

způsos DOPRAVY

Vnitropodnikové doprava pro objednávky nad 50000 Kč

  

způsos PLATBY

Na fakturu (jen pro školy a zřizovatele)

 

This email was scanned by Bitdefender


