
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0108401202213

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Jaromir Latka

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Nad Hřištěm 253

IČ: 00845451 74714 Markvartovice

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 74133896 DIČ: CZ7207185458

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 :

oprava volného bytu č. 8, v ulici Oblá č. 13 - vybourání spíže, opravy omítek, malby, nátěry, plovoucí podlaha, za maximální přípustnou cenu 125.240

Kč bez DPH. (DPH 15 %)

Do faktury uvedte: č. objednávky O/O840/2022/B, vétu "Daň odvede zákazník" a kód CZ-CPA 43. Součástí faktury bude originál předávacího

protokolu podepsaný 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 dané 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 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 : 29.07.2022

Cena bez DPH : 125 240,00 Kč

Cena vč. DPH : 144 026,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Bystričan Stanislav, 599459255, bystrican@marianskeh0ry.cz

V Ostravé dne: 07072022 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového
  

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

 



From

Sent: Thursday, July 7, 2022 3:37 PM

To: Vlosinská Martina <V|osinska@marianskehorv.cz>

Subject: Re: Objednávka O/O840/2022/B

 

Dobrý den,

objednávku č.0/0840/2022/B přijímám.

Děkuji

Latka Jaromír

---------- Původní e-mail -----—————

Od: Vlosinská Martina <V|osinska@marianskehorv.cz>

Komu: iaromirlatka@email.cz <iaromirlatka@emai|.cz>

Datum: 7. 7. 2022 15:24:35

Předmět: Objednávka O/O840/2022/B

 

 

OSTRAVA


