
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/092812022lOVSŠ

OBJEDNATEL
DODAVATEL

statutární město Ostrava
Obchodní firma : Koh-i-noor hardtmuth Trade a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Myslotlnská 1429

IČ: 00845451
39301 Pelhřimov

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 26069601 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílacíadresajz

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava—Mariánské Hory

Bank. spojenl: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

 

l

Objednáváme u Vás :

objednáváme u Vás 170 dárkových

Termín dodání od 22.08. do 26.08.

Kontaktni osoba:

poukázek v hodnotě 500 Kč dle cenové na i

   

'pustné částce 85.000,00 Kč.

    

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítkopodatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete plsemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíclho referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručenlobjednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejněníobjednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli plsemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plněnlčástku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle§ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky vevýši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění: 26.08.2022

Cena VČ. DPH : 85 000,00 Kč

Vyřizuje/tel “mai“ _

V Ostravě dne:

 

OSTRAVA!!!



Mišúnová Aneta

Od: _
Odesláno: pátek 5. srpna 2022 9:58

Komu:

Předmět: Re: Objednávka dárkových poukazů

Dobrý den,

objednávku akceptujeme.

DěkuN

S pozdravem

inspektor maloobchodu

KOH—I—NOOR HARDTMUTH Trade, a.s.

:5)? CV

KOH-I-NOOR

HARDTMUTH

k

since 1790

 

Od: .

Odesláno: 5.8.2022 8:59

Předmět: Objednávka dárkových poukazů

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. O/O928/2022/OVSŠ na dodání dárkových poukazů.

Nezapomeňte mi prosím co nejdříve odpovědět, že tuto objednávku akceptujete - zveřejnění v registru smluv.

Děkuji a přeji příjemný den

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Odbor vnitřní s ráv a školství

 


