Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor zdraví

SPIS. ZN.:

MMB/0158461/2022
OZ/MMB/0142412/2022/7

VYŘIZUJE:

Mgr. Lucie Kovandová, DiS.

NAŠE Č. J.:

TELEFON:

Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6
603 00 Brno – Staré Brno
IČO: 00023850

E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

POČET LISTŮ:

15. 3. 2022
01

POČET PŘÍLOH:

01

OBJEDNÁVKA:

Zajištění cateringu na vybrané akce Brněnských dnů prevence

OBJEDNAVATEL:

Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3,
602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

DODAVATEL:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 965/6,
603 00 Brno – Staré Brno
IČO: 00023850

DATUM:

Předmět plnění objednávky:
Objednáváme u vás catering na vybrané akce v rámci kampaně Brněnské dny prevence, v tomto
rozsahu:
 zajištění občerstvení dle přiloženého rozpisu určujícího termíny, položky a počty kusů, který je
obsažen v příloze 1 této objednávky
 objednané občerstvení bude ve vybrané dny připraveno zabalené k převzetí a převozu
objednavatelem nejpozději do 16. hodin
Předmět plnění této objednávky je zcela v souladu s vámi předloženou nabídkou položek občerstvení ze dne
3. 2. 2022 evidované pod č. j. MMB/0158469/2022.
CENA BEZ DPH:

4 526 Kč

DPH (21%):

951 Kč

CENA CELKEM:

5 477 Kč

TERMÍN REALIZACE:

duben 2022 (v termínech dle přiloženého rozpisu)
fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)
V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu
včetně příloh v elektronické podobě, například ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve
formátu PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury
včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail:

ÚHRADA:

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor zdraví
Dominikánské nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz

a v kopii na e-mail:
Pokud nelze
takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Odbor zdraví.
UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti
dnem její akceptace. Akceptaci je možné učinit i ústně.

S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví MMB

Potvrzuji přijetí objednávky dne:
Jméno a příjmení statutárního zástupce:
Podpis:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

DORUČOVACÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,
Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno
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