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Dodavatel Objednatel

Nazev Barč Jiří Název Statutární město Ostrava

Adresa _ Adresa Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

rČ 12469718 rč 00845451

DIČ CZ6004121948 DIČ CZ00845451 (plátce DPH)

Dat. vystavení 08.08.2018 Příjemce

Předpokl. termín 31.08.2018 Název Statutární město Ostrava

Typ objednávky Běžná Městský obvod Slezská Ostrava

Hraženo z učtu_ Adresa Těšínska 138/35

Předpokl. náklady 540 000,00 Kč (bez DPH) 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Lokalizace Druh Text Termín Kč

1 Antošovická 107/55 prostor Na základě rámcově dohody TSB/0302/18-SD u 31.08.2018 540 000,00

101 vás objednáváme výměnu podlahových krytin ve

třídách 201,202 a 203 ve 2.NP pavilonu "A" a ve

třídách a chodbě pavilonu "D" 2.NP, včetně

stržení a likvidace původní podlahové krytiny a

vylití podlah samoniveláční hmotou.

  Předp. náklady celkem (bez DPH): 540 000,00  
 

Cena uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomicke činnosti a pro výše uvedenou

dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Na fakturu uveďte text "Daň odvede Zákázník".
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Upozornění pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Faktura musí dále obsahovat: místo a termín plnění, rozpis

položek materiálu, dopravy a práce.

POZOR! ! !

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané prace neprovedl včas a za dodržování

vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek avkonec práce hlaste za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a

adresu, na které byly práce provedeny a ICO á DIC majitele nemovitosti.

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakazky bude

vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednavatele aten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Dodavatel bere na Vědomí, že objednatel jako uzemni 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: 13.8.2018 Podpis: Funkce: jednatel

 


