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VÁŠ DOPIS Č. J.: Vážená paní

D’EPOG, z.s.

divadlodepog@gmail.com

IČO: 22838864

DIČ: CZ22838864

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0319259/2020
SPIS. ZN.: 7300/OK/MMB/0319259/2020

VYŘIZUJE: Tomáš Štěpánek
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 05. 08. 2020
POČET LISTŮ: 02

Objednávka č: 973200029

Objednávka služby – technické zajištění a umělecký výkon při slavnostním odhalování pomníku

věnovaného A. Loosovi

Vážená paní,

objednáváme u Vás na základě předchozí domluvy performativní intervenci včetně technického zajištění při

příležitosti odhalování pomníku věnovaného A. Loosovi v Brně.

Akce se uskuteční dne 20. 8. 2020 od cca 19:30 hod. do 21:00 hod. ve venkovním prostoru v Janáčkově

parku naproti hotelu Continental při ulici Kounicova.

Specifikace uměleckého výkonu – autorský koncept, režie, výkon performerů – 15 000 Kč

Specifikace technického zajištění – ozvučení (4x reprobox, stativ, síťová a zvuková kabeláž, kabelové

přejezdy, mixpult, 2x bezdrátový mikrofon a přijímač, stojan); osvětlení (pracovní led vany a stativy); doprava

a náklady na odměnu technického pracovníka – 25 000 Kč

Dohodnutá celková cena: 40 000 Kč bez DPH

Zhotovitel není plátce DPH.

Fakturační adresa:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo s identifikačními údaji;

- číslo faktury, číslo objednávky;

- den vystavení a den splatnosti faktury;

- označení banky a č. účtu, na který má být úhrada provedena;
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- popis provedených prací; 
- fakturovanou částku; 
- údaje o zápisu v ostatní evidenci; 
- podpis oprávněné osoby. 

 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

S pozdravem 

 

 

 

Otisk razítka 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY:  
 

NA VĚDOMÍ:  
 


