Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce

NAŠE Č. J.:

MMB/0253563/2022

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11,
612 00 Brno

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

IČO: 28305043
DATUM:

28. 4. 2022

POČET LISTŮ:

01

OBJEDNÁVKA:

Právní konzultace ve věci Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o
výkonu autorského dozoru pro stavbu Kreativní centrum Brno a dodatku č. 1
této smlouvy

Vážení,
na základě smlouvy o poskytování právních služeb č. 0053091703799 ze dne 11.5.2009 objednáváme u
společnosti MT Legal s. r.o., advokátní kancelář, poskytování právních služeb v oblasti konzultace ve věci
Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kreativní centrum
Brno a dodatku č. 1 této smlouvy.
Konkrétně se jedná o:
- posouzení situace (přípustnosti uzavření dodatku ke smlouvě) z hlediska přípustnosti dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), vč.
doporučení dalšího postupu dle ZZVZ
- posouzení situace (přípustnosti pozastavení plnění) po obdržení „Upozornění na nevhodnou povahu
pokynu“ ze strany zpracovatele z hlediska přípustnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
CENA BEZ DPH ZA ČLOVĚKOHODINU:

2.700,- Kč

DPH (21%):

567,- Kč

CENA CELKEM S DPH ZA ČLOVĚKOHODINU:

3.267,- Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH ČLOVĚKOHODIN:

max. 15 hodin

MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno

TERMÍN:

nejpozději do 9. 5. 2022

ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

fakturou po poskytnutém plnění v daném měsíci (splatnost min. 30 dní ode dne doručení
faktury, případně dle smlouvy)
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v
této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje – příjemce).
S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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