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NAŠE Č. J.: MMB/0109188/2021 H.S.Com, s.r.o.

Hněvkovského 65

617 00 Brno

IČ: 25549987

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 04.03.2021

POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: pravidelné REVIZE EPS TRV Komín

Vzhledem k tomu, že je třeba zabezpečit provozuschopnost a bezproblémový chod vozovny TD Komín

Objednávám

na základě cenové a kapacitní nabídky zajištění pravidelné REVIZE EPS (elektronický protipožární systém) TRV

(trolejbusová vozovna) Komín.

V první polovině r 2019 došlo k zásadní opravě systému EPS. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., vyhláška o

požární prevenci, je nezbytné provedení pravidelné REVIZE EPS TRV Komín, které jsou průběžně zajišťovány a

realizovány.

Dodavatel si zajistí během prací na místě potřebná opatření k zajištění bezpečnostních rizik na místě (zejména školení

bezpečnosti práce současným uživatelem objektu – DPMB, a.s). Objednatel požaduje dodržení zákonných záruk na

materiál a práci.

CENA BEZ DPH: 48 650,00 Kč

DPH (21%): 10 217,00 Kč

CENA CELKEM S DPH: 58 867,00 Kč
TERMÍN DODÁNÍ: ihned po obdržení objednávky – nejpozději do 17.4.2021

MÍSTO DODÁNÍ: Brno – TRV Komín, Jundrovská 57, Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 1 měsíce po předání díla.

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

může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte:

„Odbor dopravy“.

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Kontaktní osobou pro umožnění vstupu do objektu je za správce DPMB, a.s., správce objektu:

S pozdravem

Razítko

(Podpis)

Ing. Martin Račanský

vedoucí Odboru dopravy

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s podmínkami vč. termínu.

Brno dne 4.3.2021 Za Zhotovitele

……………………………..

H.S.Com, s.r.o.


