
Objednávka

Na fakture uvadejte OVOOXO1TGLW

Vždy č. objednávky

Objednávka č. 00090/2018

OBJEDNATEL
DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodni firma : CIVEL, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Pustkovecká 109/81

IČ: 00845451 70800 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

lČ : 27822567

DIČ : CZ27822567

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojeni:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Výměna el. sporáků po životnosti nebo nefunkčních v bytech v domech svěřených do správy MO Hrabová vč. příslušenství.

TERMIN - dle dílčí objenávky r. 2018-2019

CENA : dle nabídky - 5990 bez DPH / ks. vč.příslušenství, předpokládaný objem cca do 100000,- Kč / bez DPH.

Na předmětné plnění se vztahuje režim přeneseně daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb.. o DPH

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovniho 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.
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Dodavatel potvrdil prijeti objednavky dne. ......................................

Lhůta plnění : 31.12.2019

Cena vč. DPH : 115 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

— E- -CL-— 2818

V Ostravé dne:
Trávníček Igor, starosta

(oprávněná osoba)

  



0d: Cive—

Odesláno:
20. dubna 2018 10:05

K°mu= _
Předmět: Obj.90/201

Dobrý den

akceptuji a souhlasim z podmínkami Vaší objednávky č. 90/2018 na výměnu el. sporáků v Ostravě -

Hrabové.

S pozdravem

Vlastimil Cichý - jednatel společnosti

CIVEL spol. s r.o.

Pustkovecká 109/81,

Ostrava - Pustkovec,

708 OO

Ičo: 278 22 567

DIC: CZ 278 22 567

 


