
Žádost o'poskytnutí informace ve smyslu zákona
č,. 1a6/L999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
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Ve smyslu zákona č. 106/1_999 Sb., o svobodném přístupu k informacírn, ve znění pozdějích předpisů,
Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) lnformaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uloŽená data, které zpracovává v rámci
své činnosti - zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí poskytovatele.
V přÍpadě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy
na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto
serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku' V případě kdy jsou data uchovávaná
externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie
aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.

Žádáme o sdělení výše zmíněné informace v elektronické podobě na výše uvedenou adresu pro
doručování a zároveň o poskytnutí kopíí výše zmÍněných smluv v elektronické podobě zaslaných na
tutéž výše uvedenou adresu pro doručování, příp' o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na
konkrétnÍ výše uvedené smlouvy.

S pozdravem,



Uřad městské části Brno-Bohunice

Váš dopis č'j
Ze dne:
NaŠe č.j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Počet listů:

BBOH|07216t21
RNDr. l. Šafránková
547 423 827
547 352946
safran kova@boh u nice. brno.cz
17.12.2021
1

VáŽený pan

Žádost o poskytnutí informace - utožení dat

Vážený p"n"ll|l
k Vaší Žádosti týkající se způsobu uchování uložených dat, které zpracovává Úvtč grno-

Bohunice v rámci své činnosti, Vám sdělujeme, že data uchováváme na vlastních
serverech a vlastních zálohovacích zaYízeních' V příloze Vám přikládáme kupní smlouvu
včetně dodatku. Pro server je aktuálně zakoupena služba Care pack, přikládáme
objednávku. Na údržbu a provoz těchto serverů nemáme uzavřenou žádnou další
smlouvu,

S pozdravem

lng. otakar K-amarád
tajemník UMC Brno-Bohunice

Přílohy:
Kupnísmlouva
objednávka Care Pack

Telefon: 547 42381O
Fax'.547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785
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KUPNí SMLoUVA
č. R'cJ_201 5_z1 90 dodavatele

č" 08_1 í6/Í 5/MČ odběratele

1. Smluvní strany
Statutární město Bmo, městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3,625 00 Brno
Se sídlem: Brno, Dominikánské nám. 1, i'sČ oot ozJednající: hg. Antonín Crha, starostu vtČ Brno-Bohunice
bank' spojení: Komerční banka, a.s., poboěka Brno-město, nilm. Svobody 21, PSČ

IČ:,^:^;;*;ť,oričtu:19-5190810217/0100DIC: C244992785
dále jen odběratel na straně jědné

AutoCont CZ a.s-
Sídlo: Hornopolní 3322/34,702 a0 oskavaJednající: 

|ng, Jaroslav Biolek, předseda představenstva
R-ankovní spojení: Česká spořitelna a.s- 

_ 
číslo ičtu:IC: 41676795 DIČ:

spisová anačka oR.: Krajshý soud' v ostravě, oddíl B, vloŽka 814
dále jen Dodavatel na straně druhé,

6s637s2/0800
c247616795

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu s 2079 občanského zákoníku tuto Smlouvu

2.1.

2.2

3.1

4.1

2" Všeobecné obchodní podrnínky
Základní obchodní vďah mezi odběratelem a Dodavatelem je Vymezen všeobecnými obchodními
podrnínkami' které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Pří1oze č'1 Smlouvy.
Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně" mají přednost ustanovení této Smlouvy před
ustanoveními všeobecných obchodních podmínek"

3" Defíníce pojrnl.i

Používá-ti tato Smlouva v dalším textrr termíny, psané s veÍkým počátečním písmenem, ať uŽ
'rsinguláru nebo plural1" je jejich qýznam definován ve všeoLecn;7ch obchodních podmínkách'
případně v následujících bodech.

4" Předmět plnění
Předrnětem plnění této Smiouvy je závazek Dodavatele d'odat odběrateli serverovou infrastrukturu.
Podrobná speci{ikace předměhr plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedíinou
součástí.

Kr.Lpní smlouva
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5. Terrníny plnění, harmonogram dodávky
5.1. Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předání Předmětu plnění:

o Předmět plnění bude dodán v termínu říjen _ listopad 2015.
e Dodávka včetně prací bude dokončena do 30. listopadu 2015.

5.2' Smluvní strany berou na vědomí, že dodrŽení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskýnutím
řádné součinnosti Odběratele.

6.1

6. Gena předmětu plnění (kupní cena)
Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH ve ýši platné ke dni
uzavření Smlouvy' Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavření
dodatku ke Smlouvě.

Podrobná cenová kalkulace předmětu plnění je uvedena v příloze č' 3 této smlouvy.
Celková cena předměfu plnění podle článku 4 je stanovena dohodou a činí

6.2

6.3

Cena bez DPH sazba DPH částka DPH celková cena včetně DPII

324.200,- 21% 68.082,- 392.282,-

7. Platební podmínky
1 .1. Způsob úhrady, splatnost

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení zúětu odběratele na účet Dodavatele. Platba se
uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu' se splatností 15 dnů od
doručení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem
ě.23512004 sb.
Úhrada kompletní ceny proběhne po kompletním pÍevzetí dodávky'
V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je
odběratel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury zaěne znovu od
počátku běžet lhůta její splatnosti.

7.2' Povinnost úhrady
Povinnost odběratele zap|atit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Dodavatele.

7 .3. Právo a povinnost ťakturovat

7.3'I' Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňoqý doklad odběrateli za plnění uvedené
v bodě 4 po převzetí plnění.

8' Zmocnění k jednání

8.1. Kontaktní osoby

8.l ' 1. Kontaktní osoba Dodavatele:
Úeet - provozní, technické záleŽitosti
Jméno,
e-mail:

adresa: AutoCont CZ a.s., Sochorova 23,616 00 Brno
8. 1'2. Kontaktní osoba Odběratele:

Učel _ provozní, technické zá|ežitosti
Jméno, Příjmení: RNDr. lvana Šafránková, informatik a vedoucí oddělení vnitřních věcí
e-mail: safrankova@bohunice.brno.cz

menl:
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tel:547 423 827, rnobil:J ťax:54] 35z946,
adresa: Statutární město Bnro, městská část Brno-Bohunice Dlouhá 3,625 00 Brno

8.2. oprávněné osoby
Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech
smluvních a obchodních záleŽitostech ýkajících se Smlouvy a souvísejících s jejím plněním.

8.2.1 . oprávněné osoby Dodavatele:
Jméno, Příjmení: Ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva
adresa: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322134,'I02 00 ostrava - Moravská ostrava

8.2'2. oprávněné osoby odběratele:
Jméno, Příjmení: Ing. Antonín Crha, starosta
adresa: Statutámí město Bmo' městská část Brno-Bohunice Dlouhá 3, 625 00 Brno

8.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají bý
učiněna na základě této smlouvy, musí bfi učiněna v písemné formě a doručena opačné straně'
nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4. oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

8.5. Smluvní strany se zavazlljí, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní Stranu
informovat nejpozději do tří (3) dnů.

9. Místo a způsob plnění

9.l. Místo plnění
Místem plnění předmětu Smlouvy je:
r adresa sídla odběratele: Statutární město Bmo, městská ěást Bmo-Bohunice Dlouhá 3,625 00

Bmo
9.2. Doprava:

o Dopravu zajišťuje Dodavatel na své náklady.

10" Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
10.1' Přechod vlastnického práva předměfu plnění a jeho částí

Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v článku 4 lPŤíloze 2 této Smlouvy,
přecházi na Odběratele v okamžikuzaplacení předmětu plnění podle ělánku 6 této smlouvy.

10.2. Předání předmětu plnění ajeho částí
Jednotlivé části předmětu plnění budou předávány v době uvedené-v článku 5 Smlouvy. Předání bude
pofvrzeno podpisem Dodacího listu (\:ýdejky).

10.3. Nebezpečí škody
Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho
převzetí. Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, pÍecházina
odběratele riz1ko ztráý, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě
či prvnímu dopravci za účelem dopraly předmětu plnění odběrateli. AŽdo úplného zaplacení ceny
plnění je předmět plnění ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě zaělenění do systému, kteý je
majetkem odběratele, resp. systému, kteý odběratel využívá. Jakékoli zcizeni předmětu plnění, jeho
poskýnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva čijiného závazkového vztahu k
předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno.

11, Změnové řízení
l1.1. PoŽadavky na změny předmětu plnění, které mají vliv na cenu plnění nebo termíny plnění' budou

provedeny fotmou písemného dodatku k této Smlouvě. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a
dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

Kupní smlouva 3114



12. Práva a povinnosti smluvních stran
12. l . Součinnost smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.
l2.2. Souhlas smluvních stran

Smluvní Strany souhlasí s užitím rámcoých údajů o plnění poskýnutém dle této smlouvy jako
referenčních údajů pro osvědčení odběratele o poskýnuté službě nebo prohlášení dodavatele o
poskýnuté sluŽbě. Jako veřejné referenční údaje nemohou bfi užiý údaje, naněžse vztahuje stranami
sjednaný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství.

13. odpovědnost za škodu
13.l. Dodavatel odpovídá odběrateliza škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vypl;ivajících

z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu'
13.2. Dodavatel neodpovidá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím

pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem odběratele a v důsledku událostí
vyšší moci.

13.3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou odběrateli zaviněným porušením povinností
stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoý plnění podle této Smlouvy'

13.4. Smluvní strany se qýslovně dohodly, že celková qýše náhrady škody zjedné škodní události nebo
série vzájemně propojených škodných událostí, ktery by v příčinné souvislosti s plněním Smlouly
mohly vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění podle
této Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně
vzniknout porušením povinností Dodavatele.

14. Záruka
l4. 1. Na dodané plnění dle bodu 4.l poskyruje Dodavatel záruku v délce 36 měsíců.
I4.2. Dodavatel bude poskýovat odběrateli záruění a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb

ve smyslu všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č.1 této smlouvy.
74.3. Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne převzetí kompletní dodávky.
14.4' Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je v AutoCont CZ a.s.

Adresa: AutoCont CZ a.s., Kounicova 67a,602 00 Brno
tel.: 541 144 370
e-mail : brnservis@autocont.cz

14.5. Dodavatel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, kteý předá odběrateli a nechá si ho
od něj powrdit.

1s.1

15. Prodlení, sankce
JestliŽe je odběratel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k
věcné nebo ěasově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně odběratele, pak
platí tato ujednání:

15.1.1.Je-li odběratel v prodlení s placením faktury po dobu delší než patnáct(l5) dnů, je Dodavatel
oprávněn vyúčtovat a odběratel povinen zaplatit Úrol<y z prodlení ve qýši 0,05 % zdlužné částky
za kaŽdý den prodlen í aŽ do zaplacení'

l5.l.2.V případě, že zdůvodů na straně odběratele nedošlo krealizaci předrnětu plnění, zavazuje se
odběratel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.%o ze sjeclnané ceny plnění bez DPH.
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15.2. v případě' že Dodavatel je vprodlení sposkýnutím plnění vtermínech dle čl. 5. této Smlouvy, je
odběratel oprávněn vytrčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 yo Z ceny
plnění vKč včetně DPH, ohledně něhoŽ je Dodavatel vprodlení, ato zakaždý ijen zapoěaý den
prodlení, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.

16. Platnost, odstoupení azánik smlouvy
l6.l. Tato Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a končí dnem

splnění závazků obou smluvních stran této Smlouvy.
1ó'2. Smluvní Strany se zavazují nepostoupit závazý nebo pohledávky ztéto Smlouly třetí osobě bez

písemného souhlasu druhé strany.

16.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
16'4. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

16.4.l.odběratel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 7 déle než 21 dnů
16.4'2.Dodavatel je ve zpoždění v plnění dle ě1. 5 déle než 2l dnů

16'5. Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči
druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

ló.6. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění
nejpozději do 1 měsíce od skončení úěinnosti Smlouvy odstoupením.

16.7 . KaŽdá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:

i6.7.1.druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna,
nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě

16.7.2.drubá smluvní strana je v úpadku nebo úratila oprávnění k podnikatelské ěinnosti podle platných
předpisů (o této skuteěnosti je povinnost podat informaci neprodleně)

l6.'l.3.na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekuěního
řizení. o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně.

17. Rešení sporů
l7'1. Ja[ýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden

u přís|ušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanóvení $ 89a
občanského soudního řádu sjednávají pro všechny Spory, u nichž jsou k Yizení v prvním stupni
příslušné okresní soudy místní příslušnost obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny sPorY, u nichž
jsou k Íizení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami,

které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. Věástech vztahujících se kudělení
práva uŽití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona. Pro
případ, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo V rozporu s právními předpisy zakotvujícími
ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení této Smtouvy pro právní váah definovaný touto
Smlouvou nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

l8.2. obsah Smlouvy můŽe bý měněn jen dohodou stran smluvních ato vžďyjen vzestupně číslovanými
písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými osobami smluvních stran'

18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, znichŽ
každá smluvní strana obdrží po jedné.

1 8.4' Nedílnou součástí Smlouq' jsou přílohy:
Příloha č.1 - Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 2 _ Podrobná specifikace předmětu plnění
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Příloha č. 3 - Podrobná cenová kalkulace
l8'5' Tato smlouva byla schválenu Ruaou vtČ Brno-Bohunice dne 14.l0.2O15

?<. zo, 1u/{V Brně dne V Bnrě dne 1',6 -18- 2$1

*,,',#-*'""ryffsffimř 
*

'',,T:Jíť''{áÍu,;i;ť'ůTfr';;

.9tatutární město Bínr
Městská část Brno_Bohunice

Dioiihá 3, 625 0c Brno (1)

AutoCont CZ a.s-
Statutrární město Brno' MČ Brno-BohuniceIng, Jaroslav Biolek, předseda představenstva Ing. AntonínCrha, starosta MČ

I(upní smlouva
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Dodatek č-1 ke kuoní smlouvě č. 08-116/15/Mč

odběratel: Statutární město Brno,
Městská část Brno-Bohuniceo Dlouhá 3,625 00 Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
IC : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerění barrka, a.s., pobočka Brno-město, nám. Svobody 21, PsČ

631 31
Číslo účtu : 1 9-5 1908 L02I7 l0I00

Dodavatel: AutoCont CZ a.s.
se sídlem Hornopolní 3322134,702 a0 ostrava
zastoupená panem Ing. Jaroslavem Biolekem, předsedou představenstva
IC : 47676795
DIČ : CZ47676795
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 656375210800
Společnost je zapsanáv obchodním rejstříku u Krajského soudu v ostravě, oddíl B, vložka 814.

sjednávají tímto ke kupní smlouvě ě. 08-116/15/NÍČ dodatek ě. 1 v následujícím znění:

Kupní smlouva ě. 08- 1 1 6/ 1 5lMČ uzavŤená dne 22.10.201 5 mezi

Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno, se sídlem Bmo,
Dominikánské nám. 1, PSČ 607 67, zastoupené Ing' Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

a

AutoCont CZ a's., se sídlem Hornopolní 332zl34,70z 00 ostrava, zastoupenou Ing, Jaroslavem Biolekem,
předsedou představenstva

se mění takto:

I.

Dosavadní text článku 5. ,rTermíny plnění, harmonogram dodávkyoo se ruší a nahrazuje se noým textem ve
znéní:
1.1. Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předaní Předmětu plnění:

o Předmět plnění bude dodán v termínu říjen _ 2O.prosinec 20i5.
o Dodávka věetně prací bude dokončena do 20. prosince 20 l 5.

I.2- Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poslqrtnutím
řádné souěinnosti odběratele" 

Úil,lč grno_Bohunice
u.

ostabrí ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IIr"

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 09.12.2015

BH5ilSfflí,'llurr t
iilrl .. -"::'' lkt
ill ll ililtililIililtilililIltiltfilililll ililil
bc08es596853a4

. '- 
JIetu[érrtI město Brno

tviestská ěást Brno_Bohuníce
olotthá 3, 625 0Ú Brr:c í1)V Brně

AutoCont CZ a"s"

V Brně dne
í' 1 _'l2- 2015

Statutární nněsto Brnoo MČ
Ing. Antonín Crha, starostatrng, Janoslav Bioleko

?.p 4q
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Úřad městské části Brno-Bohunice, Kancelář tajemníka

VáŠ dopis č.j'
Ze dne:
Naše č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

BBOH/05474t21nAJ
RNDr. l' Šafránková
547 423 827
547 352946
safrankova@boh u n ice. brno. cz
06.10.2021

AutoGont a.s.
lng. Petr Konečný
Sochorova 23
6í 6 00 Brno

objed návka č,. 1 4212021

objednáváme Care pack pro server HP DL 380 Gen 9, S/N: CZJ1310DQH - HPE 1Y PW Fc
NBD DL380 Gen9 SVC za cenu 26 500 Kč bez DPH dle nabídky č. PN100628777-2, která je
přílohou této objednávky.

Místo dodání: ÚMtČ grno-Bohunice, Dlouhá 3,625 00 Brno
Termín dodání. do 30.10'2021

objednávka je vystavena na základě pověření Rady MČ Brno-Bohunice ze dne 21 .o2'2o2o _
organizační řád ÚMČ Brno-Bohunice'

S pozdravem

()

ng otakar Kamarád
tajem nír ÚuČ Brno - Bohunice

Příloha: Cenová nabídka

Vvfakturuite na adresu:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. í96/í
602 00 Brno

Adresa pro doručování:
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
PřÍjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352946

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785



AUTOCONT Nabídka PN í 0062 8777 -2
AuTocoNT a.s., Sochorova 23, 6í6 00 Brno, česká republika
zapsaná u rejstříkového soudu v ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolní 3322t34, ostrava
lco 04308697, DlČ czo43o8697,Tel. +42O g1o 971 111
Bankovní spojení: česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/o8oo, lBAN: GZ85080oooooooooo6563752, SWFT: GlBAczPx

odběratel / plátce

Statutární město Břno, Městská ěást Brno -
Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno
česká republika

Vaše ref.

lČo
DlČ
Platba

Způsob dodání

44992785

c244992785

Bank. převod, splatnost '14 dnů

Vlastní odběr

Kont. osoba odběratele

Datum platnosti

Datum vystavení

Datum dodání

Prodejce

Šafránková, lvana
19.10.2021

04.10.2021

18.11.2021

KoNEČtlÝ, petr

C_ noložkv Ponis Jédn. Jedn. cena Cástka
HPEH3gTSPE HPE lY PWTC Bas D1360 Geng SVC

Ceny v prodejní nabídce jsou uvedeny bez DPH

1,00 ks 26 500,00 26 500,00

Celkem
Částra opn
Zaokrouhlení
celkem věetně DPH

Částky jsou uvedeny v CZK

Podpis zástupce
odběratele

26 500,00

5 565,00

0,00
32 065,00
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