Objednávka
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0/2427/2018/OBH
OBJEDNATEL

DODAVATEL

statutární město Ostrava

Obchodní firma :

lng. Denisa Sopuchová

Prokešovo náměstí 1803/8
72930

Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZOO845451 (plátce DPH)

Sídlo :

Nad Pekárnou 737

73923

IČ :

Stará Ves nad Ondřejnicí

73237396

DIČ:

CZ7857055514

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

Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojeni:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

19-9923050277/0100

Objednáváme u Vás :
Oprava volného bytu či 2 v byt. domé Fr. Formana 272/49. O.—Dubina dle zadávacího řízení

(3. 134/2018 v rámci dynamického nákupního systému

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na 30. den od data doručení včetne (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomicke činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovutel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění :

15.082018

Cena bez DPH :

22 040.00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

Špatná Jarmila. .

'

Ing. Blanka Jaloviecová, vedo

V Ostravé dne:

2 6 -[]7- 201B

hospo

dboru bytového a ostatniho

tvi

(opravné a osoba)

Příloha objednávky č. O/JL/U/2018/OBH

lng. Denisa Sopuchová

Nad Pekárnou 737
739 23

Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves

IC: 732 37 396

Předmět

Množství

Objekt : Volný byt č. 2, Fr.Formana 272/49, Ostrava - Dubina
Objednáváme u Vás opravu volného bytu č. 2, na ul. Fr.Formana 272/49,

Ostrava - Dubina, dle cenové nabídky ze dne 24.7.2018, učiněné v
zadávacím řízení č. 134/2018 v dynamickém nákupním systému
"Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih", a to v souladu s Všeobecnými obchodními
podmínkami předmětného DNS.

Cena dila: 22.040,- Kč bez DPH

Doba provedeni dila: 14 kalendářních dní
Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů po doručení objednateli

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 předpisů.

V Ostravě dne: 25.7.2018

'"vyřadí;“535155555 """""_
Tel.: 599 430 291, 605 292 231
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Poznámka

