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NAŠE Č. J.: MMB/0087544/2020

Sekaninova 36
Praha 2- 128 00
IČO: 22840788

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 20. 2. 2020

POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Technické zajištění pracovní skupiny Brownfields v rámci Dne partnerských měst

Vážený pane, vážená paní,

na základě Vaší nabídky objednáváme technické zajištění pracovní skupiny Brownfields v rámci Dne

partnerských měst

Výstupy:

Zajištění jednacích prostor a projekční techniky.

CENA CELKEM: 5.000,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 27. 5. 2020

MÍSTO DODÁNÍ: Bratislavská 68, Brno, 8.00 – 18.00 h

ÚHRADA: fakturami (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“.

Příjem objednávky potvrďte prosím e-mailem na adresu ejpozději do 5 dnů od

obdržení objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město

Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

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

pozdějších předpisů, a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném

Ministerstvem vnitra České republiky, za současného respektování výjimek zde uvedených.

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Specifikace objednávky 

 

Místo dodání: Objekt bývalé káznice, Bratislavská 68 

Termín akce: 27. 5. 2020, 8.00 – 18.00 h 

 

Plnění:  
A. Zajištění jednacího prostoru + flipchartu 

B. Zajištění projekční techniky (projektor + počítač). 
 

Účastníci: 
 Zástupci MMB 

 Zástupci jednotlivých partnerských měst 
 Přizvaní experti 

 

Cena: 5.000 Kč 

 

Tripitaka z. s. není plátcem DPH. 
 


