Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje

NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:

MMB/0290890/2022
4100/OÚPR/MMB/0290890/2022

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

Jana Krejčí
+420 542 174 149
krejci.jana@brno.cz
a7kbrrn

DATUM:

23. 5. 2022

POČET LISTŮ:

01

OBJEDNÁVKA:

9412200012 – 8/2022

TELEFON:
E-MAIL:

Vážený pan
Ing. Jan Petlák
Jeneweinova 244/38
617 00 Brno
ID: a3342kv

IČO: 61445169

Objednáváme u Vás zapůjčení projekční techniky včetně souvisejících služeb na prezentaci výsledné podoby
nového Územního plánu města Brna. Jednání pro starosty městských částí se uskuteční ve středu 25. 5. 2022
od 10 hodin v sále Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno.
do 10.000,- Kč
25. 5. 2022
MÍSTO PLNĚNÍ:
Brno
ÚHRADA:
Fakturou (splatnost min. 20 dní ode dne doručení faktury)
V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh
v elektronické podobě např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, požaduje statutární město Brno
doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky či na e-mail krejci.jana@brno.cz v souvislosti
s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu
včetně příloh na adresu: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67
Brno.
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH:
TERMÍN PLNĚNÍ:

Přijetí objednávky nám, prosím, potvrďte nejpozději do 5ti dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této
objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny
v registru smluv zřízeném MVČR, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek
zde uvedených.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Ing. arch. Pavla Pannová
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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