Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: Ol1723/2018IOBH
OBJEDNATEL

DODAVATEL

statutární město Ostrava

Obchodní firma :

Windservis s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8
72930

Ostrava-Moravská Ostrava

IČ
DlČ:

Sídlo :

00845451
C200845451 (plátce DPH)

Petřkovická 346/18

72528

Ostrava
C227831728

DIČ:

27831728

lČ :

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
70030

Ostrava—Hrabůvka

Bank. spojení:

Komerční banka as.

Číslo účtu :

19-9923050277/0100

Objednáváme u Vás :
Opravu volného bytu či 52. byt dum Horymírova 4/2975. O.-Zábřeh dle zadávacího řízení č 90/2018 v dynamickém
nákupním systému + vícepráce —
demontáž a montáž konstrukce byt. jádra

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 den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujlciho referenta uvedeného níže do 3 dnu ode dne doručení
objednávky V případě. že dodavatel takto neučiní. objednavka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po
uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemné (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dané dle § 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením
částky ve
výši daně na ucet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou
cenu
Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této objednávky. nebude sloužit výlučné pro výkon veřejné správy — přijaté plnění bude
používáno k ekonomické činnosti Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 923 zákona č 235/2004 Sb . o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi

Lhuta plnění:

19.06.2018

Cena bez DPH:

13 570,00 Kč

Vyřizuje / tel /emai| :

Chamrádová Blanka, ,
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Ing. Blanka Jaloviecová, vedouci ógboru bytového a ostatního

V Ostravě dne:

hospodářstvíi
(oprávněná osoba)
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Vystavil:

Ing. Lenka Vančurová

Předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku provedl: ORJ6/7/2018/3
Příkazce operace:

Ing. Blanka Jaloviecová

Správce rozpočtu:

Bc. Martina Schaumannová

,

Datum:

“5 “05"ng

Příloha objednávky č. 0/ 1723 l2018lOBH

Windservis s.r.o.
Petřkovická 346/18
725 28

Ostrava- Lhotka

iČ: 278 31 728

Množství

Předmět

Poznámka

Objekt : VB číslo 52, Horymírova 4/2975, Ostrava - Zábřeh, VZ 90/2018

vícepráce

Objednáváme u Vás vícepráce k objednávce č. 0/1723/2018/OBH, ze dne
17.5.2018, (obj. 14l-B/Cha/18) - demontáž a montáž konstrukce bytového jádra ve
volném bytě, dle VašíCN, ze dne 31.5.2018 a změnovéhoiistu, ze dne 1.6.2018.

Smluvní cena:

13 570 ,- Kč bez DPH

Doba provedení díla:

6/2018

Splatnost faktury:

30 kalendářních dnů po doručení objednateli

VZ 90/2018,

PP 30.5.2018 - 28.6.2018

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této objednávky, nebude
sloužit výlučně pro výkon veřejné správy.

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle
zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předopisů.

V Ostravě dne: 1.6!018

cpi/guma
STATUTARNl MĚSTO OSTĚAVA
Úřod městskeP—o sín/oad ls'vovqum
odbor bwoweho q'bvo'níro nemocnou—J n

uit/Horné 3
2
700 30 O/Štrovo-Hrobwko

Vyřizuje: Ellanka Chamrádová .
Tel.: 599 430 159, 605 292 239
l4l-B/Cha/18 - §3612 - údržba
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