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Objednávka č. 9542200151: Pronájem skákacího hradu

Dobrý den

na základě předběžné kalkulace nabídky Vám zasíláme objednávku na pronájem Vašeho skákacího hradu

dne 17. 9. 2022 od 10:00 do 18:00 v rámci akce Evropský týden mobility na adrese Areál dopravní výchovy

a vzdělávání, Bauerova 322/7, 603 00 Brno (přesná plocha bude učena na místě).

Cena 3 000,- Kč bez DPH.

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)

nebo na e-mailovou adresu od-fakturv@brno.cz. Kupující doporučuje uvést do předmětu datové zprávy nebo

e-mailu 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.

Žádáme í této objednávky zasláním listinného potvrzení na e-mailovou
adresu: Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění
povinn egistru 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

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

AS. 22v m# dne

NA VĚDOMÍ:

PŘÍLOHA:

OD - oddělení koncepce dopravy, spis
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