Statutární město Brno

B

Magistrát města Brna

R

Odbor obrany

NAŠEČ. J.:

VYŘIZUJE:

IC:47538856
DIČ:CZ47538856

542 175 210

E-MAIL:

I°I

Johnny servis s. r. o.
Tetín č. 1
266 01 Beroun

MM B/0331226/2022

SPIS. ZN.:

TELEFON:

N

brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM:

02. 05. 2022

POČET LISTŮ:

Objednávka pronájmu Johnny WC a sanitární techniky

OBJEDNÁVKA:

Na základě předchozí komunikace u Vás závazně objednáváme krátkodobý pronájem Johnny WC a sanitární
techniky

CENA:

5000,00Kč

DPH (15%):

1050,00 Kč

CENA S DPH:

6050,00 Kč

Termín dodání:

Nejpozději do 02. 05..2022.

Délka pronájmu:

od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

Místo dodání:

Zidenická kasárna
Kontaktní osoba:

tel.:

S pozdravem

vedoucí Odboru obrany

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Nabídka/Smlouva č.: JS/2022/K/02377/RC
Pronájem

JOHNHY SERVIS*

Tato nabídka se po podepsání a zaslání zpět pronajímateli stává smlouvou.

Nájemce:

Pronajímatel: JOHNNY SERVIS s.r.o.
IČO:

DIČ:

47538856

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Tetín č. 1, 266 01 Beroun
CZ47538856

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Narození:

Kontakt:

Kontakt:

hnnyservis.cz

E-mail:

@brno.cz

E-mail:
Typ nabídky:

Pronájem - Krátkodobý (akce)

Délka pronájmu:

od 2.5.2022 do 15.5.2022

Místo určení:

Brno; ; ; PSČ 61500; areál Kasárna Židenice

Název akce:
Kontakt místo:

Termín instalace: 2.5.2022 Termín likvidace: 16.5.2022-

Mobil (Telefon):

606 766 767

Četnost servisu:

Způsob platby:

Bankovním převodem

Splatnost:

14

Vážený zákazníku, děkujeme za Váš zájem o naše služby a dovolujeme si Vám nabídnout:

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
MMB/0331240/2022

JOHNNY WC A SANITÁRNÍ TECHNIKA
Johnny Sport - mobilní wc s pisoárem
Vedlejší náklady
SERVIS WC

Jednotek

listy: 1
druh:

přílohy:

2,00 ks
Jednotek
2,00 ks

mmbles83255c9e Doručeno: 14.06.2022

Cena celkem:
Cena celkem s DPH:

5 000,00 CZK
6 050,00 CZK

Poznámka:
Nabídka platí za uvedených podmínek do 28. 2. 2022.
Servis 9.5.
Cena je kalkulována na přístupné místo nákladním vozem (min. požadovaný průjezd š2,5 x v3,5 m) a zpevněná komunikace. V
případě omezení (zákazu) vjezdu na místo instalace je zákazník povinen vybavit patřičná povolení. Podmínkou realizace je potvrzená
nabídka/smlouva odběratelem. Stačí zaslat sken na mailovou adresu: chalupka@johnnyservis.cz. Následně obdržíte potvrzení i z
naší strany (mailem, potvrzuji). Instalace a likvidace proběhne v rámci servisního okruhu.
Datum ukončení nájmu v nabídce/smlouvě je pouze informativní. Pronájem se automaticky prodlužuje, pokud neukončíte nájem
PÍSEMNOU formou na e-mailové adrese: chaIupka@johnnyservis.cz, případně doporučenou poštou v předstihu min. 7 dní. Minimální
délka pronájmu je 1 měsíc!
Aby mohla být smlouva považována za platně uzavřenou, musí být nabídka, za podmínek uvedených v nabídce, přijata nejpozději
dne 28.2.2022. Za přijetí nabídky je považováno pouze takové písemné podání zájemce, kterým zájemce přijímá nabídku
v nezměněné podobě a v celém jejím rozsahu bez jakýchkoliv výhrad, přičemž přijetí nabídky musí být řádně podepsáno a musí být
doručeno společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. nejpozději do data platnosti nabídky. Zájemce svým podpisem stvrzuje správnost
a úplnost identifikačních údajů: v případě právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, v případě fyzické osoby jméno, sídlo
či bydliště a identifikační číslo nebo datum narození, a dále i oprávnění se zájemcem jednat. K přijetí nabídky, která nesplňuje shora
uvedené předpoklady nebo k přijetí nabídky, která bude společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. doručena po dni platnosti nabídky
se nepřihlíží a smlouva nevznikne.

www.johnnyservis.cz
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Nabídka/Smlouva č.: JS/2022/K/02377/RC

JOHNHV SERVIS

Pronájem

®

Tato nabídka se po podepsání a zaslání zpět pronajímateli stává smlouvou.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JOHNNY SERVIS s. r. o.

Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami
pronajímatele, které jsou umístěny ke dni podpisu této smlouvy nájemcem na webových stránkách pronajímatele www.johnnyservis.cz. Současně
pronajímatel i nájemce prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky umístěné na webových stránkách pronajímatele www.johnnyservis.cz se
stávají podpisem této Nabídky/Smlouvy nedílnou součástí této smlouvy a to ve znění platném v den podpisu této Nabídky/Smlouvy nájemcem. Tyto
obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy o pronájmu i v případě, že nebyla podepsána Nabídka/Smlouva, a to okamžikem podpisu Dodacího
listu nájemcem. Po podepsání nájemcem se tato nabídka stává smlouvou.
Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

MAGISTRÁT MĚST
Odb
HU!

-001-

Podpis (a razítko) pronajímatele, datum podpisu

www.johnrtyservis.cz

Podpis (a razítko) náje
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