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OBJEDNÁVKA: Objednávka divadelního představení na téma životního prostředí za účelem

enviromentální výchovy a osvěty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u vás na základě vaší nabídky ze dne 8.04.2022 objednává

divadelní představení s workshopem pro děti za účelem enviromentální výchovy a osvěty. Sjednaná cena za

odehrání divadla a workshopu bude 5 000 Kč. Akce proběhne na Tyršova ZŠ Kuldova 38, Brno dne 17. května

2022 a bude komunikována přes emailovou adresu

5.000,- KčCENA BEZ DPH:

Dodáváte! není plátcem DPH. Cena je však konečná, a to i v případě, že v době platnosti smluvního

vztahu se zhotovitel stane plátcem DPH.

17.05.2022

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí

s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky

(viz naše č.j.).

V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena

dodavateli.

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např.

ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně

příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: ozp-faktury@brno.cz.

Pokudnelze takto postupovat, zašlete prosím fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno

dbor životního prostředí.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
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