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VÁŠ DOPIS Č. J.: SPORTISIMO S.R.O.
Oregon House
Řevnická 170/4
Praha 155 21

IČO: 26194627
kois@sportisimo.cz

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0104363/2022/VKNE
SPIS. ZN.: 5400/OD/MMB/0104363/2022

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 22.02.2022
POČET LISTŮ: 01

Objednávka č. 9542200058: Koloběžky

Dobrý den,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních
smluv u Vás objednáváme 5 ks koloběžek dle specifikace uvedené v příloze.

V této souvislosti bude účtována částka ve výši 13 367,- Kč vč. DPH (11 047,11 Kč bez DPH, DPH 2 319,89
Kč).

Termín plnění: do 11. 03. 2022

Dodání: Odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno 602 00.

Placeno bude na základě faktury vystavené dodavatelem po dodání plnění. Splatnost faktury 14 dní
od doručení faktury. Faktura bude obsahovat uvedení čísla a názvu objednávky, uvedení prodávajícího a
kupujícího, datum vystavení faktury a další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy pro daňové
doklady. Faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to do datové schránky Kupujícího (IDDS:
a7kbrrn). Kupující doporučuje uvést do předmětu datové zprávy název a číslo objednávky. Kupujícím
preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX.

V případě prodlení Prodávajícího s předáním předmětu koupě Kupujícímu se Prodávající zavazuje uhradit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného plnění bez DPH za každý i započatý den
prodlení. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury se Kupující
zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

Žádám í této objednávky zasláním listinného potvrzení na e-mailovou
adresu Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění
povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna
v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

       
 
S pozdravem 
   
   
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
         Ing. Bc. Pavel Pospíšek 
   vedoucí odboru dopravy MMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky: 
  
V                                       dne  
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
   jméno a příjmení statutárního zástupce  
           společnosti, razítko a podpis 
 
 
 
 
 
 

NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce dopravy, spis  
 

PŘÍLOHA: 01 – specifikace objednávky 
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Příloha č. 1 – specifikace objednávky 
 
 

 
 


