
Statutární město Brno. městská ěást Brno-sevcr.

Odbor majetkový

Bratislavská 70. 60 147 Brno

OBJEDNÁVKA
OM/2018/03781

Adresu objednatele:

Úřad městské části města Brna. Brno-sevcr

Bratislavská 70

60147 Brno

Komerční banku, a.s. Brno

19-5190900247/0100

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ICO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Dodavatel:

ZNAKOM s.r.o.

Zenyrova 2694/4

61500 Brno 15

IČO: 26264641

DIČ: CZ2626464I

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: Projekt a realizaci umístěni pasivního
radaru v k. ú. Soběšice. včetně odsouhlaseni na dotčeních institucích dle nabídky zpracowtné
dne 15. 5. 2018.

Projekt umístění pasivního radaru, včetně odsouhlaseni na dotčeních institucích bez DPH
- RadarDisplav RD-280 Plus
Ví ska číslic 280 mm žluté barvy. LED provedeni, přední panel s úpravou proti oslepnuli diod při slunečním
svitu
Automatické snižováni svítivosti v noci
Rozsah měřených hodnot 10-199 km/h. přesnost 2 km/h
Volba časových limitů 30 km/h a 50 km/h
Skutečná rychlost zobrazovaná žlutě, při překročeni červeně s blikáním
Obsahuje modul pro záznam dal
Software pro vyhodnoceni dat. dvě paměťové karty

bez DPI!
83.879.- bez DPH

RadarDisplav RD-280Plus
Napájecí zdroj - solární článek SP-80
Stožár pr. 76 mm. délka 4 m
Montáž stožáru a radaru
CELKEM
Celkem za objednávku



Cena je stanovena dohodou na 101.494,00 Kč včetně DPH. dopravy a vSecli poplatku

V případe, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPI I. daň bude odvedena na učet
správce danč dodavatele a zaplaceni ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za spinám závazku
objednatele.

I ermin dodávkv: J1.07.201S

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

Odbor majetkový
Úřadu městské části

Bratislavská 70. 601 47 BRNO -5-

V Brnět 22. 05. 2018

DIČ CZ26264641|C-26 26 46 41.
tel./1aJt 602 ne3i0.www.inakom.ci Ing. Ivana Cahová

vedoucí odboru majetku

Připojte prosím kopií objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s
námi uvádějte číslo objednávky.
Identifikační údaje objednatele na faktuře musi souhlasit s údaji na objednávce.


