
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OI1992/2022IODK

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Ostravské komunikace, a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Novoveská 1266/25

IC: 00845451 70900 Ostrava

DlČ: czooa45451 (plátce DPH)

IČ : 25396544 DIČ: CZ25396544

PŘÍJEMCE (zasílacíadresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojeni:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Čištění uličních vpustí dešťové kanalizace na území městského obvodu Ostrava-Jih, srpen 2022 + kamerové zkoušky. Na základě smlouvy o dilo

S/0708/2021/ODK.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů 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 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 ňnančního úřadu dle § 109a 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 : 15.09.2022

Cena vč. DPH 502 971,00 Kč

28 -07- 2022

V Ostravě dne:
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lil&% Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Uřad městského obvodu

Odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:

ze dne:

Č.j.:

Sp. zn.:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25

709 00 Ostrava

Vyřizuje :

Telefon:

'E-mail:

ID datové schránky: 2s3brdz

 

Datum: 28. 07.2022

Dobrý den,

Žádáme Vás o potvrzení níže uvedeného textu, který je nedílnou součástí objednávky č. 0/1992/2022/ODK.

Na základě zaevidování objednávky v registru smluv bude akce realizována.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

Ing. Barbora Hubner

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, vcentrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je-lí povinnost tuto smlouvu zveřejňovat dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně

přístupný & obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a

o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují

za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Potvmuji 2 8 '07‘ 2022

(Razítko firmy, datum, podpis)
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