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ENCOFA SERVIS, s.r.o.
Příční 118/10
602 00 Brno
Česká republika

V Brn ě dne :

InvesticeZdroj financí
Lukáš Pejřil, 774122722Kontakt:
D+M klimatizacePředmět objednávky

Investice číslo :

LObjekt
PMDV FN BrnoStavba

2225
Klinika, oddělení
NS - nákl. středislo

Nízkoprahový příjem

1.NPmísto práce/podlaží
Petr Borek, 3690dozor stavby/tel.
Mgr. Moravčík, 2721kontaktní osoba

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno TEL: 532231111 FAX: 543211185

Objednávka č.:

www.fnbrno.cz

termín nástupu
předání
záruka na dílo do

18.01.19
20.01.19

cena včetně DPH Kč 75 000,00
60 dnísplatnost fak.

0,2%/závada/denodstraňování závad, penalizace

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky č.18NA00307 ze dne 14.11.2018
dodávku a instalaci klimatizační jednotky SAMSUNG AC052 s montáží v budově L,
NUP, 1.NP.
Cena 61983,47 Kč bez DPH je limitní a je včetně dopravy, montáže, uvedení
zařízení do provozu včetně výchozí revizní zprávy a servisu po dobu záruky
60 měsíců.

Uvádějte daň z přidané hodnoty, ke každé vaší faktuře přiložte kopii objednávky.

71234621/0710Bankovní spojení :oprsalova.sarka@fnbrno.cze-mail :

CZ65269705DIČ :532233690Fax :

Jihlavská 20, 625 00 Brno

65269705IČO :5 3223 3030Tel. :

Oddělení investičních činností

Borek Petr, tel. 532232067Vyřizuje :

Souhlasím - vedoucí HTS

FN Brno je státní p říspěvková organizace z řízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do
obchodního rejst říku, je zapsána do živnostenského rejst říku vedeného Živnostenským ú řadem m ěsta Brna.

-------------------------

Správce rozpočtu

-------------------------

Příkazce operace MUDr. Roman Kraus, MBA         
          Ředitel FN Brno

Pokud bude dodavatel zapsán jako nespolehlivý plátc e daně, postupuje FN Brno v souladu s ust. § 109a z. č. 235/2004 Sb.

Na kopii této objednávky vyjád řete podpisem a razítkem souhlas s jejím obsahem a s  fakturou nám ji zašlete, pop ř. prove ďte  potvrzení 
objednávky emailem nebo faxem. V p řípadě uvedení jiné splatnosti na faktu ře než té, která  byla sjednána, Vám bude faktura  v rácena.

Vzhledem k povaze závazku se sjednává lh ůta splatnosti faktur 60 dn ů. Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu  je možné
pouze se souhlasem FN Brno.


