Příloha č.3 – Minimální obsah
smlouvy

Číslo zakázky

VZ0062148

Název zakázky

Výběr do davatele elektromobilu Cozumel III

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání
nabídek

15.01.2019

Registrační číslo projektu

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010762

Název projektu

COZUMEL - elektromobilita

Název / obchodní firma
zadavatele

COZUMEL, s.r.o.

Sídlo zadavatele

Opálkova 725 / 5, Brno 635 00

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

. František Nováček
Mgr. Petr Nováček (na základě plné moci)
tel: +420 608 820 989
e-mail: petr.novacek1@gmail.com

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

29314372 / CZ29314372

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Mgr. Petr Nováček ,
tel: +420 608 820 989
e-mail: petr.novacek1@gmail.com

Popis minimálního obsahu smlouvy
Dodavatel do návrhu smlouvy zakomponuje tyto minimální položky:
1. Identifikace dodavatele:
a. Název dodavatele
b. Sídlo
c. IČO / DIČ
d. Informace o zápisu ve veřejném registru (Obchodní rejstřík apod.)
e. Jméno a funkci jednající osoby
f. Jméno, telefon a email kontaktní osoby
2. Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu (dále jen elektromobil)
a. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace
elektromobilu.
b. Popis nabízeného elektromobilu může být formou přílohy smlouvy např. výstup z konfigurační
aplikace, katalogový / produktový list apod.
3. Cena:
a. Cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky za dodání elektromobilu v konfiguraci /
specifikaci, kterou dodavatel uvede v Nabídce

b. Cena bude vyčíslena takto:
bez DPH ……… Kč, s DPH ………… Kč, DPH …………..Kč
c. Ceny budou odpovídat cenám uvedeným v příloze č.2 Nabídkový formulář

Příloha č.3 – Minimální obsah
smlouvy

4. Termín dodání

a. Dodavatel uvede termín dodání.
b. Termín dodání nesmí být delší, než je výsledek předpokládaného termínu uzavření smlouvy
navýšený o počet dnů dodání uvedený v příloze č.2 Nabídkový formulář kritérium 2.
Termín dodání – dny.
(Příklad: předpokládaný termín uzavření smlouvy je 1.1.2019. Dodavatel uvedl v nabídce
termín dodání 30 dnů. Termín dodání ve smlouvě tedy nesmí překročit datum 31.1.2019)
c. Předpokládaný termín uzavření smlouvy 15.02.2019
d. Nejpozdější termín dokončení plnění do: 1.05.2019
5. Reklamační a záruční podmínky.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat
za zadavatele

V Třebíči dne 15.01.2019

C OZUMEL
counseling & reenginering

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Nováček
Datum: 2019.01.15
17:49:42 +01'00'

