
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0108101202213

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Martin Beran

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : U Nádraží 651/19

IČ: 00845451 73301 Havířov

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 73034797 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílacíadresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

 

 

Objednáváme u Vás :

opravu volného bytu Novoveská 14, byt č.21 - výměna obkladů,d|ažby,výmalba, nátěry, zařiz.předměty, výměna yany za sprchový kout za cenu

max.přípustnou 85.400,-Kč bez DPH.(neplátce DPH).Na fakturu uvádějte č. objednávky 0108101202218, text DAN ODVEDE ZAKAZNIK a kód CZ-CPA

43. Součástí faktury bude rovněž originál předávacího protokolu potvrzeného bytovým technikem.

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 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 § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného flnančního 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 : 30.07.2022

Cena bez DPH : 85 400,00 Kč

Cena vč. DPH : 85 400,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Bystričan Stanislav, 599459255, bystrican©marianskehory.cz

V Ostravě dne: 29062022 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového
  

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

 



From: maliri-naterv@seznam.cz <ma|iri-naterv@seznam.cz>

Sent: Friday, July 29, 2022 1:29 PM

To: Bystričan Stanislav <bvstrican@marianskehorv.cz>

Subject: Re: FW: Akceptace objednávky 00810/2022/B

 

akceptují objednávku č. 0/0810/2022/B na provedení opravy bytu č.21 na ul. Novoveská 14.

Děkujeme za využití našich služeb.

termín 11.7. - 11.8.

Beran Martin

REKONSTRUKCE CZ s.r.o. (rekonstrukce-cz.eu)

https://zednicke-prace.osoba.cz/

https://www.ma|iri-naterv.cz/

 

 

 

OSTRAVA!!!


