
Statutární město Brno 
„ B R N O Magistrát mesta Brna 

Odbor kultury 

NAŠE Č- J-= MMB/0463947/2022 Unie výtvarných umèıøú Česká 

ˇ ˇ Masarykovo nábřeží 250/1 
`”R'ZUJE* T°“"áS 110 OO PRAHA TELEFON: 
E-MAIL: V 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: ICO; 00444332 

DATUM: 05.10.2022 
POČET LISTÚ: 02 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732200075 

Objednávka služeb - Zveřejnění informací O architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové 
soutěži o návrh „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“ prostřednictvím informačního systému Unie 
výtvarných umělců České republiky, Z. S. 

Vážení, 

objednáváme u Vás propagaci architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové Soutěže o návrh 
S názvem „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“ prostřednictvím informačního systému Unie výtvarných 
umělců České republiky, Z. S. Propagace proběhne zveřejněním objednatelem dodaného textu na webových 
stránkách vWWv.uvucr.cZ a identicky na wWW.art-visual.cZ v sekci ,,nabídky - Soutěže - konkurzy“, a to v období 
od 06. 10. 2022 do 30. 11.2022, přičemž posledních 14 dnů před uplynutím je nabídka Zvýrazněna. Souběžně 
bude Soutěž prezentována formou e-informace na cca 2000 e-mailových adres (umělci, Školy, galerie, média) 
v databázi Unie výtvarných umělců České republiky, Z. S. Webový banner i text ve formátu .docx ke Zveřejnění 
bude odeslán e-mailem pomocí úložiště na adresu objednavka@uvuCr.cZ. 

CENA BEZ DPH: 5700,- Kč 
DPH (21%): NEPLÁTCE 
CENA CELKEM: 5700,- Kč 
TERMÍN PLNĚNÍ: 06.10.2022 - 30.11. 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; 
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- fakturovanou částku; 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh V elektronické 
podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB ožadováno doručení faktury 
včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: Pokud 
nelze takto postupovat, Zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární 
město Brno, Dominikánské náměstí 3, 602 O0 Brno, Odbor kultury MMB. Kfaktuře laskavě přiložte kopii 
objednávky. 
Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

S pozdravem .,“rATuTARNı' MESIO BRNO MAGnsTRAT MĚSTA BRNA Odbor kultury 
Dominikánské nám. 3 80187 BRNO 

-001. 

Mgr. Vorlíčková 
vedoucí Odboru kultury 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: statutární mèstø Brnø, Døminikánskè nám. 198/1, 802 O0 Brnø 
ıčz 44992785, DIČ; CZ44992785 
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