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NAŠE Č. J.:  MMB/0478365/2019 SEVAS, spol. s r.o. 

Kounicova 680/6 

Veveří 

602 00 Brno 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Mgr. Pavlína Kocourková 

TELEFON: 

E-MAIL: 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

  IČO: 41603419 

DATUM: 18.11.2019  

POČET LISTŮ: 01  

   

   

OBJEDNÁVKA: Pronájem konferenční místnosti a zajištění občerstvení k vyhodnocení 

Brněnských dnů pro zdraví  

 

 

 

Dobrý den,  
 

objednáváme u Vás zajištění pronájmu konferenční místnosti a pohoštění pro uspořádání konference 

k vyhodnocení Brněnských dnů pro zdraví 2019 dle níže uvedených parametrů: 
 

Parametry zakázky pro pronájem konferenční místnosti: 
 

• Pronájem konferenční místnosti na 2. prosince 2019 pro cca 50 osob na 3 hodiny včetně rautu 
(začátek akce v odpoledních hodinách – cca v 15 hodin).  

• Uspořádání místnosti: předsednický stůl vepředu a k němu kolmo umístěné dlouhé stoly s židlemi 
po obou stranách. 

• Ozvučení sálu včetně dvou bezdrátových mikrofonů. 

• Zajištění dataprojektoru, projekčního plátna a notebooku. 

• Šatna s obsluhou. 

Parametry zakázky pro zajištění pohoštění: 

• Pohoštění pro cca 50 osob formou studeného rautu, které bude v souladu se zadávacími 
podmínkami ze dne 6. 11. 2019, č.j.: MMB/0467654/2019 a nabídkou dodavatele ze dne  
12. 11. 2019. 

  

CENA CELKEM S DPH:  Celková cena nepřesáhne částku 27.000 Kč vč. DPH. Přesná cena bude 

stanovena po akci dle skutečných nákladů na zajištění pohoštění.  

TERMÍN DODÁNÍ:   02. 12. 2019 (termín konání akce) 

MÍSTO DODÁNÍ: Hotel Continental, Kounicova 6 – místo konání akce  

ÚHRADA: Fakturou – dodání faktury nejpozději do 9. 12. 2019 

UPOZORNĚNÍ:  Cena nesmí být bez našeho písemného souhlasu překročena. Akceptaci objednávky 
je možné učinit i ústně. Originál faktury zašlete na adresu: Magistrát města Brna, 
Odbor zdraví – detašované pracoviště, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno. 
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Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 

správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti 

dnem její akceptace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

JUDr. Eva Rabušicová 

vedoucí Odboru zdraví MMB 

 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 18.11.2019 (akceptace učiněna ústně) 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: 

Podpis: 

 

 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 


