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Termovize v rámci technického zhodnocení atrapy dětského domkuOBJEDNÁVKA:

Statutární město Brno, zastoupené Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, u Vas tímto
objednává na základě Vaší mailové nabídky ze dne 3. 6. 2022 instalaci níže specifikovaného zařízeni.
Objednávka zahrnuje výrobu a instalaci termovizní kamery spolu se zobrazovací jednotkou v domku dle
předchozí dohody se zástupcem objednatele. Zamýšlená udržitelnost projektu je 5 let od instalace, proto třeba
poptávanou službu zajistit tak, aby bylo možné provádět údržbu, demontáž či zpětnou montáž zařízenu Tyto

dodatečné zásahy budou poptávány samostatnými objednávkami na provedení nezbytných prací a uprav,

v závislosti na jejich potřebě, ve spolupráci s dodavatelem objednaných prací.

41.150,- Kč

8.641.50,- Kč (21%)

49.791.50,- vč. DPH

31.8.2022
měsíční fakturací (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí

s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky

(viz naše č.j.).
případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena

CENA BEZ DPH:

DPH:

CENA CELKEM:

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

VUPOZORNĚNÍ:

dodavateli.
V případě, že ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např.

ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetněve formátu
příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: ozp-faktury@brno.cz.
Pokud nelze takto postupovat, zašlete prosím fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutami město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor životního prostředí.
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám, 196/1,602 00 Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
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