
*KUJMXOPRDWTU*
Žerotínovo náměstí 449/3 KUJMXOPRDWTU

601 82 BRNO

tel. 541 651 111 datová schránka: x2pbqzq OBJEDNÁVKA č. JMK013593/22/OVV/OBJ

Odběratel Dodavatel:

Název Jihomoravský kraj Název Gepard Express, SE

Sídlo Žerotínovo náměstí 449/3 Sídlo Jezuitská 6/1

601 82 BRNO 602 00 Brno

Vyřizuje Albert Fikáček

Telefon Telefon

IČO 70888337 IČO 08071888

DIČ CZ70888337 DIČ CZ08071888

Předmět objednávky:

Na základě Záznamu o důvodech a způsobu výběru dodavatele č. j. JMK 136171/2022 u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „Přeprava humanitární pomoci na Ukrajinu II“ (sp. zn. S - JMK 127932/2022 OVV) u Vás objednáváme zajištění přepravy 5
motorových vozidel dle specifikací níže, coby humanitární pomoci - věcného daru partnerskému regionu - Lvovské oblasti na Ukrajině,
a to z Vyškova do Lvova.
Specifikace motorových vozidel: Tatra 260S43, SPZ: 1BS22E, AVIA A80-L, SPZ: 3BV92E, VW Transporter, SPZ: 3BV94E, KIA SE-
25, SPZ: 3BV93E, Autograder SHM 4-120. Vozidla budou vyzvednuta dopravcem v místě určení (Vyškov, ČR) a dovezena v průběhu
měsíce září 2022 do Lvovské oblasti, Ukrajiny (dle specifikace obdarovaného).

Celková maximální cena za dopravu činí 7000 EUR, DPH 0%.

Prosíme o akceptaci objednávky, a to:
a) elektronickým podepsáním objednávky osobou oprávněnou k tomuto jednání (tj. vložením uznávaného elektronického podpisu do
dokumentu objednávky) a jejím následným zasláním přes datovou schránku,
b) zasláním objednávky přes datovou schránku s připojením textové zprávy v rámci rozhraní datové schránky v kroku 3/3 Obsah
zprávy (znění textové zprávy: „Tímto akceptujeme objednávku a podmínky v ní stanovené.“) osobou oprávněnou k tomuto jednání,
nebo
c) zasláním skenu objednávky přes datovou schránku, na kterém bude do těla textu objednávky vložen text (nebo vlastnoručně
napsán): „Tímto akceptujeme objednávku a podmínky v ní stanovené.“ a vlastnoruční podpis osoby oprávněné k tomuto jednání.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru odběratele dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této objednávce v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Podrobnosti platby:

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 14 dnů od doručení faktury.

Cena je uvedena s DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.

Fakturu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu posta@jmk.cz nebo do datové schránky x2pbqzq.

Schválení

Mgr. Tomáš Maluška
vedoucí odboru vnějších vztahů
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Datum

Mgr. Albert Fikáček
Digitálně podepsal:

16.09.2022 16:17

Umístění: Brno

Poznámky a připomínky


