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IČ: 28813936
DATUM:

6. 5. 2020

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA:

Objednávka jednorázových rukavic

DIČ: CZ28813936

Na základě Vaší nabídky u Vás závazně objednáváme:
•

476 krabic jednorázových rukavic po 100 ks v ceně 90 Kč za krabici bez DPH

Kupní cena:

42.840,- Kč bez DPH za 47.600 ks rukavic. K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

Způsob platby:

Uhrazením faktury za skutečně řádně dodané zboží. Faktura bude obsahovat
náležitosti daňového dokladu a bude objednateli předána společně se zbožím.
Splatnost faktury je do 5 pracovních dnů po převzetí zboží.

Termín dodání:

Do 14. 5. 2020, přesný čas dodávky nutno dohodnout s objednatelem minimálně 1 den
předem.

Místo převzetí:

Odbor obrany Magistrátu města Brna, Husova 5, pracoviště krizového řízení (kontaktní
osoba:
tel:

Podmínky dodání:

Dodavatel je povinen dodat zboží ve stanovené specifikaci a termínu dodání. Současně
se zbožím je Dodavatel povinen dodat veškeré relevantní dokumenty stanovené
právními předpisy včetně návodů na užití a údržbu.

Podmínky převzetí:

Dodávka zboží ve stanovené specifikaci uvedené v této objednávce bude
Objednatelem zkontrolována a řádně převzata. Pokud se rozhodne převzít zboží
i v případě nedodržení Podmínek dodání (byť částečně), je Dodavatel povinen zboží
předat. Odpovědnost za vady tím není dotčena.

Předávací protokol:

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

Zrušení objednávky:

Objednatel může objednávku bez sankcí písemně zrušit (a to i částečně); totéž platí,
nebyly-li dodrženy Podmínky dodání (viz výše), minimální expirace a/nebo místo
dodání. V případě zrušení objednávky je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu,

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor obrany

Strana 2

Husova 5 | 601 67 Brno | www.brno.cz

1

nejpozději do 20 dnů ode dne doručení odstoupení dodavateli, uhradit na účet
Objednatele zpět částku v hodnotě odpovídající počtu kusů nedodaného zboží.
Nebude-li lhůta 20 dnů pro uhrazení zbývající částky odpovídající počtu kusů
nedodaného zboží, v případě odstoupení Objednatele Dodavatelem dodržena, je
Dodavatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,5 %.
Objednávka nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. Objednávka bude uveřejněna
prostřednictvím registru smluv postupem dle 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. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
statutární město Brno.
V otázkách výslovně neupravených se tato objednávka řídí obecným režimem zákona číslo 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem

vedoucí Odboru obrany

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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