
HUDCOVA 7, 621 00 BRNO, IČ:44992785-16

OBJEDNÁVKA č. 1619200399

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ:

SPIS.ZN. Eduard Filip

VYŘIZUJE: Matějka Petr 62100 Brno

TEL.:. 538 706 260

FAX:

E-MAIL: matejka@medlanky.brno.cz

DATUM: 28.08.2019

Objednáváme u vás podle zákonných předpisů o odběru zboží a službách tyto dodávky:

výměna kotle, napojení na stávající systém, montáž a úprava odtahu spalin

kotel Immergas Victrix 24 TT2 ErP
napojení na stávající systém
montáž
odtah spalin /asi 11m/

Termín dodání: 28.09.2019

Cena: 60 500,00 Kč včetně DPH

Fakturační údaje:

Odběratel: Příjemce:

Statutární město Brno Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1 Městská část Brno-Medlánky

601 67 Brno Hudcova 7

IČ: 44992785 621 00 Brno

Dodavatel byl vybrán na základě informací o trhu a zkušeností eventuálně cenové nabídky.

Dodací podmínky:

Objednatel zboží (dílo) převezme pouze v úplném počtu a bezvadné kvalitě, a to okamžikem podpisu dodacího listu (protokolu o
předání a převzetí). Převzetím přechází na objednatele vlastnické právo.

Platební podmínky:

Fakturu s náležitostmi dle daňových a účetních zákonů, doloženou dokladem osvědčujícím správnost, úplnost a oprávněnost účtování
(např. dodací list potvrzený objednatelem, přejímací protokol), lze doručit se zbožím, nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho převzetí
objednatelem. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo nedoloženou fakturu je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se zaplacením.

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo
objednávky.

Případné překročení maximální ceny v důsledku zvýšeného rozsahu provedených prací musí být písemně odsouhlaseno
objednatelem.

Právní vztah:

Právní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vznikne okamžikem doručení jednoho stejnopisu této objednávky, podepsané
oprávněnou osobou dle vnitřních předpisů. Do té doby není zhotovitel oprávněn ani povinen zboží (dílo), službu dodat a objednatel je
převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Není–li uvedeno jinak, řídí se právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku.

Matějka Petr



technik spr.maj. Medlánky


