
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: Ol0170/2022/OFSM

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : STAVEX Ostrava, sro

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Opavská 308

lČ: 00845451 72100 Ostrava - Svinov

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

lČ : 25883666 DIČ: CZ25883666

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Svinov

Bilovecká 69

72100 Ostrava-Svinov

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

ČÍSIO ÚČÍU I 1649332389/0800

  

Objednáváme u Vás :

Na základě rámcové smlouvy č, S/O125/2021/OFSM/Sol objednáváme opravu betonové plochy - části komunikace — pro elektrobus (Svinovské mosty)

v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 20072022 (cena bude fakturovaná dle skutečnosti. v objednávce počítáno s příp. výměnou podloží)

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (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 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 písemné (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 Hnančního 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 : 31.08.2022

Cena bez DPH : 71 871,85 Kč

Cena vč. DPH : 86 964,94 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Soldánová Ilona, 99421022, isoldanova©svinov.ostrava.cz

V Ostravě dne: Áji 7 25,7 82/ Ing. Radim Smetana, starosta *
 

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O/0170/2022/OFSM/P2.

OSTRAVA!!!


