Tisk:  CCA Group a.s.
Objednávka
ODBĚRATEL:

Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
792 01 Bruntál

Účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odběratel není plátcem DPH.
Adresa dodání:
IČ:  00025208
DIČ: 
Číslo objednávky: 
2021 / OBJ / 87

Spisová značka:
 Spr 705/2021
 
   
DODAVATEL:
IČ: 61974731
DIČ: CZ61974731
Datum splatnosti:
31.12.2021
Trade FIDES, a.s.
Dornych 129/57
617 00  Brno - Trnitá
Datum objednání:
Datum dodání:
Způsob úhrady:
14.05.2021

Převodem

Text: 
Na základě Smlouvy o pozár. servisu č. S 00186 Spr. 1649/2007 u Vás objednáváme provedení pravidelné roční revize systému elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného kamerového systému, systému kontroly vstupu, systému evidence prac. doby, místního rozhlasu, systému pro komunikaci utajovaného svědka a  roční revize objektového zařízení pro připojení objektu do SCO PČR dle smlouvy Spr 1120/2020 (OS Bruntál) a dle smlouvy Spr 1121/2020 (pobočka Krnov) v roce 2021, v celkové částce včetně ostatních nákladů (dopravy, zpracování revizní zprávy aj.) ve výši 80.102,00 Kč vč. DPH. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že se tato objednávka včetně akceptace objednávky v plném znění zveřejnění na dobu neurčitou pro účely zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto objednávku včetně akceptace objednávky zveřejní v registru smluv objednatel.
Cena nákupu/služby obvyklá v místě i čase.
Č.pol.
Označení
Měrná jednotka
Množství

1, 2
Na základě Smlouvy o pozár. servisu č. S 00186 Spr. 1649/2007 u Vás objednáváme provedení pravidelné roční revize systému elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného kamerového systému, systému kontroly vstupu, systému evidence prac. doby, místního rozhlasu, systému pro komunikaci utajovaného svědka a  roční revize objektového zařízení pro připojení objektu do SCO PČR dle smlouvy Spr 1120/2020 (OS Bruntál) a dle smlouvy Spr 1121/2020 (pobočka Krnov) v roce 2021, v celkové částce včetně ostatních nákladů (dopravy, zpracování revizní zprávy aj.) ve výši 80.102,00 Kč vč. DPH. 
SOUBOR


Počet příloh: 0

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

xxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


