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NAŠE Č. J.: MMB/0101001/2021 Vážený pan

X Production s.r.o.

Filipínského 704/36

615 00 Brno

IČO 26304422

SPIS. ZN.: 7300/OK/ MMB/0101001/2021

VYŘIZUJE: Tomáš Štěpánek
TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 08.03.2021

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732100008

Objednávka služeb – zveřejnění informací o architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové

projektové soutěži o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ na webových stránkách

www.archspace.cz

Vážení,

objednáváme u Vás propagaci architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh

s názvem „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ na stránkách www.archspace.cz. Propagace

proběhne zveřejněním objednatelem dodaného webového banneru na Homepage webu archspace.cz, a to

v termínu od 13. 03. 2021 do 13. 04. 2021. Webový banner i text ve formátu .docx ke zveřejnění bude

odeslán e-mailem pomocí úložiště na adresu

CENA BEZ DPH: 6000,- Kč

DPH (21%): 1260,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 7260,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 13.03.2021 – 13. 04. 2021

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: Fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 01.06.2021

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.

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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Textu inzerátu: 
 

 

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové 
soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ 
 

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění v Úředním věstníku veřejných zakázek)  
 

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2021 do 12 hod. 

 

Zveřejnění soutěžních podmínek: 
Profil zadavatele: https://ezak.brno.cz/ 

Úřední deska Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/ 

Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách:  
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz 

www.artmap.cz 

www.artalk.cz 

www.archiweb.cz 

www.culturenet.cz 

Informace o vyhlášení soutěže se objeví ve zpravodaji města Brněnském metropolitanu a také na oficiálních 
profilech města na sociálních sítích (www.facebook.com/brnomycity, https://twitter.com/brnomycity, 

www.instagram.com/brnomycity/ (resp. oficiálním městském IG profilu @brnomycity). 
 

 

Soutěžní podklady: 
Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/, a dále na úřední desce 
Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/ do 30. 6. 2021 včetně. 
 

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních 
podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: 
https://ezak.brno.cz/. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury 

 

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


