
Číslo objednávky 
{VaSe c. jednací}: 
9537000053

Objednávka k uveřejnění Informací ve WZ*

Typ formuláře: # řádný í" opravný

I] Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ

ťvideiíční Číslo V/:

3 0 / 0 3 / 7 0 Z ClKód pro související formulář Datum objednávky:

Název veřejné zakázky / koncese / sou řeže o návi h:

Tvorba a provoz svetrové pialformy města lima opakovaný řízeni

II) Informace pro statistické účely

!ČO dodavatele:IČO zadavatele: 44992785

j”j IČO není přiděleno | j iČO není přiděleno
1

// /Den nar. zadavatele: Den nar. dodavatele: /

Kód obce zadavatele (ZUl): Kód právní formy dodavatele:582786

Kód právní formy zadavatele: 801

l imit veřejné zakázky / koncese: # nadlimitní C podllmitní

Převažující zdroj financování 

(*' Vlastní zdroje zadavatele

C Zdroje z veřejrrýeb rozpor:Lů a státních fondů Gt 

í" Zdroje z loudů 1 U

f' Soukromé zdroje {nu/j/. fonnnu ťPPpiojektu) 

f" líný z.droj titiancování

Požadujete odeslal formulář do Úředního věstníku EU: (• ano ne

í* anoJedná se o povinné uveřejnění v Úředtiirn věstníku EU: f' ne

Jedná se o významnou veřejnou zakázku dle § 16a zákona č. 13//2Q06 Sb.: C ano (• ne

Jedná se o zjednodušené podlítnitní řízení dle § 38 zákona ě. 137/2006 Str.: ť* neC ano

Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele: i# neC ano

Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy: C ano i* ne

Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: <" nef» ano

Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: ;• ano C ne

Zakázka v souladu s usnesením viády o uplatňováni environmentálních požadavků: C ano pí ne

1(1} Objednávající

Obcfl, firma / název: Statutární město limo

IČO DIČ: (.744997/85 Stát:44997785

[j IČO není přiděleno

CZ

. není plátce DPH

Číslo popisné:Ulice: Dominikánské nám. 196

Číslo orientační: 1Ohec: Brno

Část obce: Brno město PSC: 692 00

£
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Kontaktní osoba

Jméno:Příjmení:

E-mail;Telefon:

IV) Fakturu vystavit na

# Přejí sí zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění

ť' Přeji si zaslat faktum v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období

Způsob fakturace:

Obch. firma / název: Statutární město Brno

DIČ: CZ44992785

□ není plátce DPH

Stát: czIČO: 4499278S

□ IČO není přiděleno

Číslo popisné: 196Dominikánské nám.Ulice:

Číslo orientační: 1Obec: Brno

PSČ: 602 00Část obce: Brno - město

Bankovní spojení

Kód banky:číslo Účtu:

SWIFT:IBAN:

V) Fakturu zastat na adresu

Obch. firma / název: Magistrát města Brna, Odbor městské informatiky

Čislo popisné: 624Ulice: Malinovského nám.

Číslo orientační: 3Obec: Brno

601 67Část obce: PSC:Brno - město

Stát: CZ

VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu

Jméno:Příjmení:

Obch. firma / název: Magistrát města Brna, Odbor městské informatiky

Číslo popisné: 624Malinovskéiio nám.Ulice:

Číslo orientační: 3Obec: Brno

PSČ: 601 67Část obce: Brno - město

Stát: CZE-mail:

* Objednávka není součásti formuláře dle zákona č. 137/2006 Sb.

Razítko a podpis
(pouze při listinném odesílání)
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