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OBJEDNÁVKA č, 9542200167: Oprava jízdních kol

Dobrý den,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadáváni veřeiních zakázek a knnr^ntoh
smluvu Vas objednáváme dle předběžné cenové nabídky opravu jízdních kol (výměna lanek) na DDH Buč

V této souvislosti bude účtována částka maximálně ve výši 2 000.

Termín plnění: do 6. 10. 2022

- Kč s DPH.

Placeno bude na základě faktury vystavené dodavatelem

od doručení faktury. Faktura bude obsahovat uvedení čísla
po dodání plnění. Splatnost faktury 14 dní

dokladů F dfUmbVyd'aVem faktUry 3 da'ší náležitosti stanovené příslušnými ptívČm^fedpfe^prodaňové

a7kbrrni Kuoukr ri * a doru4ena elektronicky, a to do datové schránky Kupujícího (IDDS-
a7kbrrn). Kupující doporučuje uvést do předmětu datové zprávy název a číslo objednávky Kupujícím
preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX. J pUJ C m

případe prod em Prodávajícího s předáním předmětu koupě Kupujícímu se Prodávající zavazuje uhradit

upujicimu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného plnění bez DPH za každý i započatý den
prodleni. V případe 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.

fd?esTvauart'Íni,VýSlOVnfh^1f0tVrZ6ní tét° obiednávl<y zasláním listinného potvrzení

otton Tak°Vét° Potvrzení objednávky je nezbytné za

povinnosti vyplývajících ze zakona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka
v registru smluv.

na e-mailovou
účelem plnění

a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám
. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

S pozdravem

NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce dopravy, spis

PŘÍLOHA: 00
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