
Statutární město Brno 
. , „ B R N O Magıstrat mesta Brna 

Odbor kultury 

NAŠE č. J.z MMB/0462503/2022 vážen' an 
SPIS. ZN.z 7300/OK/MMB/0462503/2022 

vYŘıZuJEz 'ˇ ˇ ˇ '
. Tomas Stepanek Archıweb, s.r.o. TELEFON- 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7|‹brrn 6ˇ39 00 Brno
_ 

ICO 27437337, 

DATUM: 05.10.2022 
POČET Lısrùz O2 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732200072 

Objednávka Služeb - Zveřejnění informací O architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové 
soutěži O návrh „Socha Marie Restituty Kafkové V Brně“ na webových stránkách www.archíweb.cZ 

Vážení, 

objednáváme u Vás propagaci architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh 
S názvem „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“ na stránkách vv\ı\/w.archiweb.cZ. Propagace proběhne 
zveřejněním objednatelem dodaného PR textu S grafickým doprovodem, vložení článku na sociální sítě a do 
newsletteru (cca 40 000 adres). Webový banner i text ve formátu .docx ke Zveřejnění bude odeslán e-mailem 
pomocí úložiště na adresu 

CENA BEZ DPH: 9 900,- Kč 
DPH (21 %): 2 079,- Kč 
CENA CELKEM S DPH: 11 979,- Kč 
TERMÍN PLNÉNÍ; 06.10.2022 - 26. 11. 2022 
MÍSTO DODÁNÍ: Brno 
ÚHRADA: Fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury) 
UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 30.11.2022 

Faktura musí obsahovat: 
označení objednatele a zhotovitele, sídla, identifikační údaje; 
údaj o zápisu v Ostatní evidenci; 
číslo faktury - daňového dokladu; 
číslo objednávky; 
datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti; 
označení banky a č. účtu registrovaného u správce daně V Registru plátce DPH, na který bude výše 
uvedená finanční částka uhrazena; 
označení služby; 
fakturovanou částku; 
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
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V případě, že ekonomický systém zhotovitele umoznuje vystavit a Zaslat fakturu včetně příloh v elektronické 
podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF je Ze strany SMB požadováno doručení faktury 
včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: nelze 
takto postupovat, Zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město 
Brno, Dominikánské náměstí 3, 602 OO Brno, Odbor kultury MMB. K faktuře laskavě přiložte kopii objednávky. 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dnejejího doručení objednateli. 
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vedoucí Odboru kultury 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 44992785, DIČ; CZ44992785 
Příjemce: Odbor kultury MMB 
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