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Magistrát města Brna

Odbor participace
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NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

Auto*Mat, z. s.

Vodičkova 36

110 00 Praha 1

IČO: 22670319

DIČ: CZ22670319

MM B/0309358/2021

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM:

POČET LISTŮ:

15. 06. 2021
01

Data o pohybu cyklistů z kampaně Do práce na koleOBJEDNÁVKA:

Dobrý den,

objednáváme u Vás anonymizovaná data pohybu účastníků soutěžní kampaně Do práce na kole získaná v měsíci
květnu roku 2021 ve městě Brně a jeho okolí. Analýza bude sloužit jako jeden z podkladů při plánování dopravní
infrastruktury, jelikož data z kampaně Do práce na kole jsou jedinečná tím, že jde o pracovní dojížďku, nikoli o
turistické vyžití.

10 000,-Kč

12 100,- Kč

30. 06. 2021

Brno

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

Fakturu je třeba doručit nejpozději do 31. 08. 2021. V případě nedodržení výše uvedené lhůty
splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena
dodavateli.
Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu nejpozději 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

ktování výjimek zde uvedených.
atové schránky nebo na adresu Odboru participace (viz kontaktní údaje).

CENA bez DPH

CENA CELKEM:

TERMÍN PLNĚNÍ:

MlSTO PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Magistrát města Brna, Odbor participace, Husova 12, 601 67 Brno
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