
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/2051/2022/OSR

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : ATELlER 38 sro

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Porážková 1424/20

lČ: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 25858343 DIČ: C225858343

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. 3.

Číslo účtu : 1520761/0100

 

 

Objednáváme u Vás :

Dopracování urbanistické studie k Vl. etapě "Záměr (Výškovická - Zábřeh vodárna)" na území městského obvodu Ostrava-Jih - celkem se jedná o

6,5ha území.

Zpracování výsledků z veřejného projednání studie

Uprava návrhu US, vydání US

Předpokládaný termín odevzdání 30. 08. 2022

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 clen 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 § 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 finančního úřadu dle § 1093 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 : 31.12.2022

Cena bez DPH : 253 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 306 130,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : Adamčík Daniel lng., 599430341, danieladamcik©ovajihcz
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V Ostravě dne: “i(/. ,5: 4.13 _. Ing. Daniel Adamcrk, vedoum odboru strategickeho rozv0je

(oprávněná osoba)

 
 

 

 


