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NAŠE Č. J.: MMB/0260899/2022 Vážený pan

Petr Jedlička

Sekorova 11

664 41 Troubsko

SPIS. ZN.: 7300/OK/MMB/0260899/2022

VYŘIZUJE: Hana Malečková

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 4. 5. 2022

POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732200033

Oprava kříže na ul. V Aleji 171 v Brně-Holáskách

Vážený pane,

v souladu s Vaší nabídkou, obdrženou dne 2. 5. 2022 v elektronické podobě, a na základě naší poptávky

z důvodu havarijního stavu kříže na ul. V Aleji 171 v Brně-Holáskách u Vás objednáváme:

- opravu prasklin pomocí nerezových kotev;

- očištění;

- opravu a doplnění hmoty;

- opravu litinového kříže;

- opravu svatozáře vč. odstranění starých nátěrů;

- snesení korpusu vč. odstranění starých nátěrů;

- základní nátěry Krista a svatozáře;

- zlacení Krista a svatozáře 24 Au na mixtion;

- osazení korpusu a svatozáře;

- barevné sjednocení kamene;

- hydrofobizační nátěr;

- restaurátorskou zprávu.

CELKOVÁ CENA: 46 000,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: do 30. 7. 2022

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: Fakturou

Dodavatel není plátce DPH.

Faktura bude obsahovat následující údaje:

- označení objednatele a dodavatele, sídla;

- číslo faktury – daňového dokladu;

- číslo objednávky;
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- datum vystavení a datum splatnosti;

- označení služby;

- označení banky a č. účtu, na který bude výše uvedená finanční částka uhrazena;

- fakturovanou částku;

- údaj o zápisu v ostatní evidenci;

- razítko a podpis oprávněné osoby.

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

V případě, že ekonomický systém dodavatele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické

podobě, např. 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: Pokud nelze takto postupovat, dodavatel zašle fakturu včetně příloh poštou

na níže uvedenou adresu (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Odbor kultury“.

K faktuře, prosím, přiložte kopii objednávky.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí Odboru kultury

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


