
Žádost

i) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve WZ

Číslo objednávky (Vaše č. jednací): Datum objednávky: 20.07.2022MMB/0383538/2022

Formulář zřizuje novou zakázku

Formulář se týká zakázky evidenčního čísla: Z2022-000445

Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 137/2006 Sb.

ID formuláře: Kód pro související formulář:

Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 134/2016 Sb.

Evidenční číslo: F2022-000445 Kód pro související formulář: PT7X5A

Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh:

Realizace vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně

II) Informace pro statistické účely

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní Podlimitní Veřejná zakázka malého rozsahu

Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR 

Zdroje z fondů EU 

Soukromé a jiné zdroje

Převažující zdroj financování:

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: Měna: CZK *•8303000,00 -

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického 
nákupního systému:

Ano Ne

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové 
smlouvy:

Ano Ne

Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: Ano Ne

Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: Ano Ne

Požadujete uveřejnit formulář ve WZ: Ano Ne

Jedná se o povinné uveřejnění ve WZ: Ano Ne

Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: Ano Ne
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III) Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z nastavení uživatelského účtu v aplikaci WZ)

Způsob zaslání faktury:

Elektronická faktura (PDF formát) zaslaná emailem

Listinná faktura zaslaná poštou

Způsob vyhotovení faktury:

Jednotlivě

Souhrnně jednou měsíčně

Fakturu vystavit na:

Obch. Firma/název: statutární město Brno

IČO: 44992785

IČO nebylo přiděleno

DIČ: CZ44992785

Není plátcem DPH

Stát:

CZ

Číslo orientační:Ulice: Dominikánské nám.

1Obec: Brno

Číslo popisné:Část obce: Brno

196

PSČ:

601 67

Email pro fakturaci: lesova.jindriska@brno.cz

IV) Kontaktní osoba

Jméno: Email:Jindřiška

Příjmení: Telefon:Lesová

Nástroje Doplňující informace

»> Metodické pokyny pro vyplnění formuláře

>» Metodické pokyny pro vyplněni Žádosti

>» Číselníky a klasifikace

Tisk TXT

O Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat
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