
  

Objednávka č. O/0111/2023/OBH 
 
OBJEDNATEL: DODAVATEL: 

Statutární město Ostrava TECHSTAIN s.r.o. 

Prokešovo náměstí 1803/8 Koblovská 503/125 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

IČ: 00845451 725 29 Ostrava 

DIČ: CZ00845451 IČ: 28633831 DIČ: CZ28633831 

 

PŘÍJEMCE  (zasílací adresa): Bankovní spojení: 

městský obvod Ostrava-Jih Číslo účtu : 19-9923050277/0100 

Horní 791/3 Banka: Komerční banka a.s. 

700 30 Ostrava-Hrabůvka IBAN: CZ3101000000199923050277 

IS DS: 2s3brdz BIC: KOMBCZPP 

e-mail: posta@ovajih.cz  

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu 
příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce. 

 

 
Objednáváme u Vás : 

Havarijní - výměna závěsného plynového kondenzačního kotle s výkonem 24 kW vč. prostorového termostatu, odvodu kondenzátu, 
vložkování komínu a vystavení revizní zprávy plynu, elektro, komínu v bytě č. 1 v byt. domě Jubilejní 7/333, Ostrava-Hrabůvka dle CN 
ze dne 10.1.2023. Spotřebič vyřazen z provozu. 

 

 

Cena bez DPH v Kč 73 750,00  

 

Lhůta plnění : 27.01.2023 

 

• 
Datum splatnosti faktury je stanoveno do čtrnácti dnů od data od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací 
list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. 

• 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode 
dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez 
DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv 
objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou. 

• 
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se 
všemi náležitostmi. 

 

Vyřizuje:  

Tel/e-mail : ,  

 

 

V Ostravě dne: 10.01.2023 Jaloviecová Blanka Ing., vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 


