
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OTSZ/1166/2022

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : SH ČMS - Sbor dobrovolných hasiču

Pustkovec

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Pustkovecká 450/103b

IČ: 00845451 70800 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 64989941 DIČ: C264989941

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojeni: Česká spořitelna, a. 5.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Objednávka k objednávce OTSZ/0758/2022 - Zálivka zeleně v MOb Poruba, r.2022. Jedná se o zálivku záhonu, mobilni zelené, keřu, keřových skupin,

stromu a záhonu z přímého výsevu letniček na území městského obvodu Poruba. Zálivka bude povedená na základě telefonické nebo elektronické

dohody lnformace o zálivce bude obsahovat mapu s místem a dnem zálivky

Práce je možné fakturovat prubéžně. vždy k poslednímu dni v mésici Příloha faktury bude kniha jízd a tabulka provedených zálivek odsouhlasena

objednatelem

Fakturu nám zašlete včetně přiloh (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 zaslete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíciho 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 pisemné (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 § 1093 zákona o DPH Zaplacenlm částky ve výši daně na

účet správce daně zhotowtele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.11.2022

Cena vč, DPH : 60 000.00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Hovjacká Renata, 599480334. rhovjacka©moporubacz

- 3 L08— 2022

   V Ostravé dne: . *?

(oprávněná osoba)


