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OBJEDNÁVKA
Objednatel:

Název:
Sídlo:
zastoupené: primátorkou
IČO:
DIČ:

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

IČO: 44992785
CZ44992785

(dále jen „Objednatel:‘)

Dodavatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená: jednatelem
IČO:
DIČ:
Sp. zn.:

Smart Roof Solution, s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

084 01 811
CZ08401811
C 113329 vedená u Krajského soudu v Brně

Objednavatel závazně objednává od Dodavatele dodání 5 000 ks respirátorů FFP2 (dle
normy EN) ekvivalent KN 95 s minimální expirací 1 rok.

7 Eur/ks bez DPH

na základě faktury vystavené dodavatelem při převzetí zboží

účet číslo

Kupní cena:

Splatnost:

Údaje pro platbu:

Požadovaný termín dodání: 72-96 hod. od podpisu objednávky

prostory spol. Veletrhy Brno, a.s. (bližší určení osoby oprávněné převzít plnění
sdělí písemně Objednatel)

Dodavatel je povinen dodat zboží ve stanovené specifikaci a termínu dodání,
řádně proclené (tj. s uhrazeným clem), pakliže podléhá celní povinnosti, a tak,
aby s ním bylo možné volně obchodovat na trhu EU. Současně se zbožím je
Dodavatel povinen dodat veškeré relevantní dokumenty stanovené právními
předpisy

V případě dodání včas a ve stanovené specifikaci této objednávkyje Objednatel
povinen zboží převzít, pokud se rozhodne převzít zboží i v případě nedodržení
Podmínek dodání (byť částečně), je Dodavatel povinen zboží předat.
Odpovědnost za vady tím není dotčena. Kupní cena se hradí za skutečně řádně
dodané zboží, a to dle Předávacího protokolu

Neodmítne-li Objednatel převzetí zboží, podepíše Objednatel nebo osoba jím
zmocněná při převzetí Předávací protokol .(vzor bude dodán po podpisu
objednávky)

V případě, že při přebrání zboží toto zboží nebude plnit stanovené podmínky,
Objednatel může objednávku bez sankcí písemně zrušit (a to i částečně); totéž
platí, nebyly-Ii dodrženy Podmínky dodání (viz výše), minimální expirace
a/nebo Místo dodání.

Místo dodání:

Podmínky dodání:

Podmínky převzetí:

Předávací protokol:

Zrušení objednávky:
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Právní řád: Objednávka a všechny vztahy zní vyplývající se řídí právem ČR, pro
rozhodování jsou příslušné soudy ČR dle sídla Objednatele

Dodavatel: Objednatel: __
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