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NAŠE Č. J.: MMB/0422291/2022 KAVA spol. s r.o.
Pod novým lesem 49,
162 00 Praha 6

IČO : 48029556
DIČ : CZ 48029556

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 16. 8. 2022
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Objednávka projektové dokumentace pro povolení informačního banneru pro

potřeby projektu Kreativního centra Brno

Dobrý den,

objednávám u Vás zpracování projektové dokumentace pro povolení informačního banneru pro potřeby
projektu Kreativního centra Brno, který bude umístěn na budově bývalé káznice v ul. Soudní.
Rozsah prací: 34 pracovních hodin projektanta (vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů) ve
výši 800 Kč/h bez DPH.

CENA BEZ DPH: 27.200 Kč

DPH (21 %): 5.712 Kč

CENA CELKEM S DPH: 32.912 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: do 30. 8. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno, Husova 12, 602 00

ÚHRADA: fakturou po ukončení prací (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: 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), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou

schránku, zašle fakturu na e-mail bojí platí 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. Pokud nelze takto postupovat,

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce,

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


