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NAŠE Č. J.:  MMB/0483897/2021 Technické sítě Brno, a.s. 

Barvířská 822/5  

602 00 Brno 

SPIS. ZN.: OZ/MMB/0483646/2021/2 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Irena Chaloupková 
TELEFON: 

E-MAIL: 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
  IČO: 25512285 

DATUM: 15.09.2021  
POČET LISTŮ: 

POČET PŘÍLOH: 
01 

01 

 

   
   

OBJEDNÁVKA: Napojení prozatímních el. zařízení na ul. Dominikánské nám. v Brně 
 

 

Objednáváme u Vás napojení prozatímního zařízení na Dominikánském nám. v Brně na síť TSB, a.s.  

dle specifikace v příloze 1: „Objednávka pro napojení prozatímních el. zařízení na ul. Dominikánské nám. 

v Brně“. 

         

 

CENA BEZ DPH:   cena nepřesáhne 3 000 Kč (dle skutečné spotřeby el. energie)  

DPH (21 %):   cena nepřesáhne 630 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  cena nepřesáhne 3 630 Kč (dle skutečné spotřeby el. energie) 

TERMÍN DODÁNÍ:   17.9.2021 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury), fakturu zašlete na  

korespondenční adresu uvedenou v zápatí dopisu.  

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 

uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. 

Smluvní strany souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické 

podobě dle ust. §26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů.   

 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

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

přičemž správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá 

účinnosti dnem její akceptace. Akceptaci je možné učinit i ústně.  

 

S pozdravem 

 
 
JUDr. Eva Rabušicová 

vedoucí Odboru zdraví 

podepsáno elektronicky  
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Potvrzuji přijetí objednávky dne: 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: 

Podpis: 

 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

 

 

 

 

 

 

 


