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E7i Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z 
důvodu:

(0 neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů

©veřejné zákázky zaměřené na vytvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo 
uměleckého výkonu

O ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví

f~| Krajní naléhavost vzniklá v důsledku události, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s 
přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici 

[j Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami 
stanovenými ve směrnici

n Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou 
objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici

S7I Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh

Q Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách

|~1 Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek

O od dodavatele, kterýs konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost

O od likvidátorů v případě insolvenčniho řízeni, vyrovnáni s věřiteli nebo podobného řízeni podle 
národních právních a správních předpisů

O 2. Jiné odůvodněni za dá ni zakázky bez předchozího zveřejněni výzvy k účasti v soutěži v Úřednim 
věstníku Evropské unie

[~] Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice 
3. Vysvětlení
zakázka je zadána na základě jednacího ňzenl bez uveřejněni autorům jejichž návrh zvítězil v předchozí 
soutěži o návrh dle §65 a nási.-zákona o zadáváni .veřejných zakázek v pl. zněni
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I) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve WZ

Číslo objednávky (Vaše č. jednací): [MMB/0004258/2022 Datum objednávky: 04.01,2022

© Formulář zřizuje novou zakázku 
O Formulář se týká zakázky evidenčního čísla: j

Q Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 137/2006 Sb.

Kód pro související formulář: jL:ID formuláře:

Q Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 134/2016 Sb.

i Kód pro související formulář: IEvidenční číslo: j

Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: 
[Realizace vodního prku na Dominikánském náměstí v Brně

II) Informace pro statistické účely

Režim veřejné zakázky: Q Nadlimitní Q Podlimitní 0 Veřejná zakázka malého rozsahu

Převažující zdroj financováni: (•) Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR 
0 Zdroje z fondů EU 
0 Soukromé a jiné zdroje

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: Měna: |CZK v/|[7550000,00

0 Ano © NeJedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického 
nákupního systému:

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové 
smlouvy:

0 Ano © Ne

Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ® Ano O Ne

Jedná se o povinné uveřejněni v Úřednim věstníku EU: {•) Ano 0 Ne

Požadujete uveřejnit formulář ve WZ: @ Ano 0 Ne

Jedná se o povinné uveřejnění ve WZ: (g) Ano O Ne

Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: 0 Ano (g) Ne

Jedná se o veřejnou zakázku, která spadá do působnosti Pravidel podpory nizkoemisních vozidel 
prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících zavedených 
usnesením vlády (dále jen „Pravidla “):

0 Ano (S) Ne

Jsem centrální zadavatel: 0 Ano © Ne
- počet vozidel kategorie M1, M2 a N1 spadajících do působnosti Pravidel: CT!°
- počet nizkoemisních vozidel kategorie M1, M2 a N1: P
- počet vozidel třídy I kategorie M3 a třídy A kategorie M3 spadajících do působnosti Pravidel:
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- počet nízkoemisnich vozidel třídy I kategorie M3 a třídy A kategorie M3, s výjimkou vozidel, která splňuji
podmínky podle čl. 4 odst 4 Pravidel:, X

- počet vozidel tňdy I kategorie M3 a třídy A kategorie M3, která splňují podmínky podle čl. 4 odst. 4 Pravidel:

'o
- počet vozidel kategorie N2 a N3 spadajících do působnosti Pravidel: £
- počet nízkoemisnich vozidel kategorie N2 a N:

III) Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z profilových údajů v aplikaci VVZ)

Způsob zaslání faktury:

© Elektronická faktura (PDF formát) zaslaná emailem

O Listinná faktura zaslaná poštou

Způsob vyhotovení faktury:

(5) Jednotlivě

Q Souhrnně jednou měsíčně

Fakturu vystavit na:

Obch. Firma/název: • Ištatutární mésto Brno

IČO: [44992735

Lj IČO nebylo přiděleno fýj Není plátcem DPH

~1 DIČ:' -0244992785 Stát:
J

lez

Číslo orientační: !1

Číslo popisné: Í196

[Dominikánské nám.Ulice:

. JObec: j

1601 67PSČ:Část obce: 3mo • J

Email pro fakturaci: [

IV) Kontaktní osoba

Email:Jméno: [Jindřiška

Příjmení: Telefon: [Lesová

Nástroje Doplňující Informace

»u Metodické pokyny pro vyplněni formuláře
Uložit

ai Metodické pokyny pro vyplněni Žádosti

m Číselníky a klasifikaceTisk TXT

0 Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat

Uveřejnit

Zrušit

AKTUALITY A INFORMACE | PROVOZNÍ ŘÁD | CENÍK

: MINISTERSTVO
PRO MÍSTiíi

. ROZVOJCK

Prohlíženi o přístupnosti, dle Pravidel p:c tvorbu přístupného wsbu v souladu s vyhláškou íM-tžOúS Sd vfc prohlášeni o postupností.
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