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Mgr. Iva Koudelková
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DATUM:

04.09.2020

POČET LISTŮ:

01

OBJEDNÁVKA:

Likvidace elektroodpadu a svoz

IČO: 255 55 928

Objednáváme u vás zajištění demontáže elektroodpadu (informační panel/kiosk) včetně nástěnného lamino
panelu (na zdi za kioskem) a jejich svoz k likvidaci včetně likvidace. Cena za zajištění požadovaného byla
stanovena s ohledem na cenovou kalkulaci uvedenou v servisním protokolu č. 20SEP00964 ze dne 31.8.2020.
Servisním protokolem byla cena stanovena jako odhadovaná, proto v případě nutnosti navýšení hodin servisní
práce, nesmí konečná cena za provedení objednaných služeb být vyšší než 4 000,- Kč vč. DPH.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

2 000,- Kč
420,- Kč
2 420,- Kč
likvidace proběhne v měsíci prosinci 2020, nejpozději však do 11.12.2020
odbavovací hala ve výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží, Nádražní
418/1, Brno
fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury; fakturu je nutné dodat
nejpozději do 14.12.2020 s ohledem na konec kalendářního roku)
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Akceptaci
objednávky je možné učinit i ústně.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti
dnem její akceptace.
S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví
podepsáno elektronicky
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PŘÍLOHA: 01

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 16.9.2020
Jméno a příjmení statutárního zástupce: Martin Peterka
Podpis:
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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