Objednávka
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: Ol3279l2018/OBH
OBJEDNATEL

DODAVATEL

statutární město Ostrava

Obchodní firma :

TECHSTAIN s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8
72930

Ostrava-Moravská Ostrava

Sídlo :

IČ:

00845451

DIČ:

C200845451 (plátce DPH)

Koblovská 503/125

72529
lČ :

Ostrava

28633831

DIČ:

0228633831

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

Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojeni:

Číslo účtu :

/

lObjednáváme u Vás :
iOprava volného bytu č. 6 v byt. domě V. Jiříkovskěho 27/167 , O.-Dubina dle zadávacího řízení č. 190/2018 v rámci dynamického nákupního systému \

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

]

ipodatelny)

\

lDatem splatnosti fakturyse rozumí deni odepsání příslušné částkyz bankovního účtu

i

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 3 dnu odedne 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.
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické 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 tim vystaví zhotovitel daňový
doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění :

31.01.2019

4-.-.--.,.M_T_._._____
.

Cena bez DPH :

207 815,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail :

Kryl Radim lng., ,

'

"
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Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

úterý 16. října 2018 7:41
Kryl Radim
Vančurová Lenka Ing.
V. Jiřikovského 27/167 b.Č.6

Akceptujeme objednávku č. O/3279/2018/OBH ze dne 10.10.2018
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