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NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MM B/0573755/2022 pekařství Makovec s.r.o.

Velatice 21

664 05 Velatice
VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

IC: 27704475

DIČ: CZ27704475DATUM:

POČET LISTŮ:

23.11.2022

001

OBJEDNÁVKA: Doobjednávka občerstvení - croissanty

Doobjednáváme 130 ks croissantů s lískooříškovou náplní 85g pro veřejná setkání v rámci listopadového

hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás, včetně zabalení pečivá do papírových sáčků a včetně
dopravy.

2 347,83 Kč
352,17 Kč

2 700,00 Kč
30. 11. 2022
Brno
fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

Fakturuje třeba doručit nejpozději do 5.12. 2022. V případě nedodržení výše uvedené
lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být
faktura vrácena dodavateli.
Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu nejpozději
do 5 dnů od obdržení objednávky. Odsouhlase účastníci
na vědomí, že statutární město Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. B)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny
v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, za současného
respektování výjimek zde uvedených.

V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh
v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB
požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-
mail:
Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou
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CENA BEZ DPH:

DPH (15 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN DODÁNÍ DO:

MÍSTO DODÁNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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