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DIČ: CZ 463472751

Objednávka - dovoz vodyOBJEDNÁVKA:

Na základě Vaší nabídky u vás závazně objednáváme dovoz vody.

5 226,14 CZKCENA :

CENA CELKEM S DPH: 6 010,00 CZK

17.-24.4.2020TERMÍN PLNĚNI:

ul. Pisárecká, StřelákMÍSTO DODANÍ:

PODMÍNKY DODÁNÍ: viz dodatek

fakturou (splatnost min. 3 pracovní dny ode dne doručení zboží)

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v

této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu ie třeba doručit nejpozděii do

dvou měsíců po realizaci zakázky na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje).

Uveďte prosím, zda jste plátcem DPH.

ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

S pozdravem

vedoucí Odboru obrany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
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Husova 5 | 601 67 Brno | www.brno.cz



OBJEDNÁVKA

M-*r- Au o j u D
Evidenční číslo/ze dne:

Objednatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Provozovna:

Hády 971/1a, Maloměřice, 614 00 Brno

46347275

CZ46347275

Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

IČO: IČO:44992785

DIČ: DIČ:CZ44992785

Spisová značka B783 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní údaje: Kontaktní údaje - vyřizuje:

eml:tel: bvk.cz

Způsob úhrady: převodem 14 dní od doručení faktury

Smluvní cena dle platného ceníku BVK, a.s.

Fakturu zaslat: eml

adresa: Statutární město Brno, Magistrát města Brna

Odbor obrany , Husova 5, 602 00 Brnr

Fyzická osoba jako účastník této objednávky tímto potvrzuje, že byla v okamžiku získáni osobních údajů společností Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s. seznámena s informacemi o zpracováním osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle této objednávky. Bližší informace o zpracování
osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

Objednatel bere na vědomí, že si dodavatel vyhrazuje právo upravit termín dovozu a svozu cisterny v závislosti na svých provozních možnostech.
Cena stanovená v objednávce se posunutím termínu dovozu a odvozu cisterny nezmění. Mobilní cisterny jsou v případě havárie vodovodního řadu
primárně určeny pro náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny
závozů.

Výjezdním místem je areál Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - Hády 1a, Brno, Maloměřice.

Předmět objednávky - dovoz vody

Vyberte druh služby:

Dovoz pitné vody cisternovými vozy MAN nebo TATRA o objemu 8m3s možností přečerpání vody,

uveďte počet m3 a vzdálenost k místu čerpání (délka hadic)

počet m3:_______________________________________________________________________________

délka hadic:_______________________________________________________________________________
datum závozu:

místo závozu*:_____________________________________________________________________
kontaktní osoba , která bude přítomna u dovozu vody:

Pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o obsahu 3 m3,

uveďte počet kontejnerů a počet dnů pronájmu kontejnerů
počet m3:

počet kontejnerů:

datum závozu: 17.4.2020_________________________

interval závozů: výměna vody pondělí, středa, pátek

datum od - do: 17. - 24.4.20________________________

místo závozu*: ul. Pisárecká, Střelák

kontaktní osoba , která bude přítomna u dovozu vody:

3

1

místo závozu*: mapy.cz nebo google-mapy

Zhotovitel:Objednatel:

vedoucí Odboru obrany

- podpis

dispečer


