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OBJEDNÁVKA:

Hudební vystoupení na vernisáži výstavy

Objednáváme u Vás hudební vystoupení kapely Osamělé palačinky v rámci pořádané výstavy konané v Urban
centru Brno k onkologické prevenci. Požadovaný hudební doprovod je zajišťován pro vernisáž výstavy, která
se uskuteční ve výstavních prostorách dne 7.2.2022 od 17,00 hod. s předpokládaným koncem v 19,00 hod.
Hudební vystoupení objednáváme v rozsahu 3 hráčů na violoncello při výběru skladeb takto:
Úvod akce
- The Godfather love theme
- Despacito – arr. 2 cellos
Závěr akce
- Canon – Pachelbel
- What a wonderful world – Luis Armstrong
V průběhu akce
- „podkresová“ hudba v délce 20 minut dle vlastního výběru. Židličky pro hráče bez loketních opěrek zajistíme.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

7 000,- Kč
není plátcem
7 000,- Kč
07.02.2022 od 17,00 (příprava možná od 16,00 hod.)
Brno, Urban centrum Brno, Mečová 5, Stará radnice
fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury); V případě, že ekonomický
systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické
podobě, například ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany
statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do
datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail:
v kopii na mail:
Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle
fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské nám.
196/1, 602 00 Brno, Odbor zdraví.
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.
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Tato objednávka bude zveřejněna na stránkách www.brno.cz, a to prostřednictvím systému eMMB.
Objednávka nabývá účinnosti dnem její akceptace.

S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 25.01.2022
Jméno a příjmení statutárního zástupce:
Podpis: akceptace učiněna ústně

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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