
Číslo objednávky: TSB/19/18

Na faktuře uveďte číslo objednávky

 

 

 

 

Odběratel Dodavatel

Statutární město Ostrava Jan Tomick '

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce

Statutární město Ostrava „

městský obvod Slezská Ostrava ICQ: 62273094

Těšínská 35 DIC: CZSlO801119

710 16 Ostrava

Peněžní ústav: Ceská s ořitelna, a. s.

Císlo účtu:

 

 

IČ:“ 00845451

DIC: CZ00845451

Plátce DPH

Objednáváme si u vás

 

Fyzickou ostrahu areálu Ústředního hřbitova a objektu hřbitovní správy, Slezská Ostrava,

ostraha bude prováděna nepřetržitě

. Smluvní jednotková cena 125,- Kě/hod/l pracovník bez DPH

0 Cena maximálně 99.250,- Kč / bez DPH za měsíc březen 2018

98.000,- Kč/ bez DPH za měsíc duben 2018

95.500,-Kě/ bez DPH za měsíc květen 2018

avvo

a to v době od 18:00 hodin do 6:00 hodin

0 Smluvní jednotková cena 125,- Kě/hod/l pracovník bez DPH

0 Cena maximálně 46.500,- Kč / bez DPH za měsíc březen 2018

45.000,- Kč/ bez DPH za měsíc duben 2018

46.500,- Kč/ bez DPH za měsíc květen 2018

dle nabídky dodavatele ze dne 30.01.2018 (viz. příloha objednávky)

Lhůtaplnění: od 1.3.2018 do 31.5.2018

Cena bez DPH: 430750,- Kč

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dílčí správce rozpočtu:

Datum:
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SLEZSKÁ OSTRAVA



Číslo objednávky: TSB/l9/18

vedoucí odboru místostarosta

příkázce operace

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

V platném znění:

0 vystavení objednávky rozhodla Ráda městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č.4373/RMOb—Sle/1418/87 ze dne 28.02.2018.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a

její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření

smlouvy.

Dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky.

Datum: 28.02.2018 Podpis: Funkce: majitel
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SLEZSKÁ OSTRAVA


