
Statutární město Brno, městská část Brno-sever,

Odbor školství a kultury

Bratislavská 70, 60147 Brno

OBJEDNÁVKA
OŠK/2021/06614

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Dodavatel:

APLEG systems, s.r.o.

Poříčí 2425/15

67801 Blansko 1

IČO: 29188261

DIČ: CZ29188261

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující:

ZŠ Janouškova 2 - dodávka a montáž oplocení do výšky 2,5 m dle cenové nabídky ze dne 20.08.2021

Cena je stanovena dohodou na 115 821,20 Kč včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také
zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se
objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§ 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a
zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: 10.09.2021

V Brně: 25.08.2021

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER

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

kační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.



=2PLEG
Kalkulace zakázky:

www.aolea.cz

Dodavatel: Objednatel:

APLEG systems, s.r.o.

:G
ÚMČ Brno-sever

Poříčí 2425/15 —/IPLE I

678 01, Blansko

IČO: 291 88 261, DIČ: CZ291 88261

obrázek jednotka množství cena/jednot. cena / bez DPH / v Kč

Svařovaná síť FORTINET Protect 1220/50x50mm .
Dráty svislý 3mm, vodorovný 2,5mm, role 25m

role 5 3604 18 020,00 Kč

Prodloužení sloupků z materiálu trubka 57/3mm-20ks,
nastavení plotových polí trubka 42/3mm -18ks

16 820,00 KČ

Ocelové nerezové spony 1 498,00 Kč

Drát napínací poplastovaný na vyvažování 182,00 Kč

Navařování prodlužovacích dílů na sloupky a plotové
díly, zavzpěrování, natření nových dílů na RAL 6005,
montáž svařované sítě ve dvou řadách nad sebou,
zpevnění nerezovými svorkami, vyvázání k
původnímu oplocení. Vč. dopravy a manipulace.

59 200,00 Kč

Celkem: materiál+montáž /bez DPH/ 95 720,00 Kč

Vypracoval/a: Datum: 20.8.2021 Zámečnictví
Tel.: +420 608 179 279 Zemní vruty

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě, že se bude jednat o bydlení nebo sociální bydlení ve smyslu ustanovení
§ 48, odst.2 a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb.,občanského zákoníku 89/2012 Sb. je
možné uplatnit DPH ve výši 15% .

Obchodní a dodací podmínky:

1/ v případě dodávky materiálu záloha 100% nebo platba hotově při převzetí zboží

2/ v případě dodávky materiálu s montáží je záloha 80% a doplatek při předání díla,

u stálých odběratelů dle dohody

firma: APLEG systems, s.r.o.
Poříčí 2425/15
678 01 Blansko
IČO: 291 88 261
DIČ: CZ291 88 261

Prodejní sklad:

Poříčí 2425/15, Blansko

Po-Pá: 8.30-17.00



Lenka Venclíková

Od: Apleg -
Odesláno: čtvrtek 26. srpna 2021 14:45
Komu: Lenka Venclíková
Předmět: Re: Objednávka na oplocení ZŠ Janouškova 2
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den,

faktura bude vystavena dle objednváky až po provedení prací a dokončení celé akce na základě podepsaného
předávacího protokolu. Potvrzuji tímto přijetí vaší objednváky a beru ji za závaznou. Budu se těšit na další
spolupráci.

V případě dalších otázek či připomínek nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Věra Bízová

APLEG systems, s.r.o.
Prodejna a sklad
Poříčí 15
67801 Blansko

mob.:
e-mail:
www.apleq-ploty.cz


