
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OTSZI1197/2022

OBJEDNATEL ' DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : STAVINS s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Teslova 1129/2b

IČ: 00845451 70200 Ostrava

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

IC: 26847141 DlČ: CZ26847141

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojem’: Česká spořitelna, a, 5,

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Objednávka — technický a BOZP dozor, při rekonstrukcr veřejného prostoru u Oblouku Jedna se o výkon technickeho dozoru stavebníka a výkon

koordinátora BOZP v ramci sadových úprav a mobiláře. vč vypracování plánu BOZP, Dodavatel se zavazuje byt přítomen na všech kontrolních dnech..

vést písemný záznam a vše předávat objednateli Harmonogram práci byl součástí u podkladu pro vypracování cenové nabídky, Cena je stanovena na

základě zaslane cenové nabídky, Fakturace. za provedené práce. je možná vystavit poměrnou částkou za ukončený měsíc. Podkladem pro vystavení

faktury bude soupis prací nebo předávací protokol odsouhlasený objednatelem

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

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání přísiusne částky z bankovního účtu

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího 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 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 učet daneho finančního úřadu dleš 109a zákona o DPH. Zaplacenim Částky ve výši daně na

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

  

Lhůta plnění: 15.122022

Cena bez DPH : 92 000.00 Kč

Cena vč. DPH : 111 320.00 Kč

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

1 2 -08- 2022

V Ostravé dne: Janku Pavel. vedouci odboru technických služeb a zeleně

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. OTSZI1197/2022/P2.
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