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11.10.2021DATUM:

POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA Analýza a zpracování dopravních dat „Do práce na kole"OBJEDNÁVKA:

Objednáváme u Vás zpracování dopravních dat z akce „Do práce na kole" pořádanou spolkem Automat. Data

budou zpracována do podoby dopravních intenzit na jednotlivých úsecích silnic za období květen 2021 v Brně

a Brněnské metropolitní oblasti. Budou provedeno základní čištění dat a následný routing na podkladovou

čestní síť společnosti CEDA. Následně bude zpracována analýza, která bude sloužit jako jeden z podkladů

pro plánování zejména cyklistické infrastruktury a dalších územně analytických podkladů.

10 000,-Kč

0,- Kč

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM s DPH: 10 000,-Kč

TERMÍN DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

29. 10. 2021

Brno
fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

Fakturu je třeba doručit nejpozději do 29.10. 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 ejpozději
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 současného
respektování výjimek zde uvedených.

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

Originál faktury, prosím, zašlete pomocí datové schránky nebo na adresu Odboru participace (viz kontaktní

údaje).

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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