Statutární město Brno

B

Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí

NAŠE Č. J.:
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Pavla Medlová
Prušánecká 4207/7
Brno 628 00

MM B/0566038/2021
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DATUM:

01.11.2021

POČET LISTŮ:

1

OBJEDNÁVKA:

Objednávka malby loga webu ekodotace.brno.cz na zeď v ulici IVIerhauíova

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 01.11.2021
objednává malbu loga webu ekodotace.brno.cz na předem určenou zeď na ulici Merhautova, za účelem
propagace dotačních programů. Logo ekodotace.brno.cz bude obdobné originálu, velikost loga bude
přizpůsobeno velikosti zdi a bude umístěno v její horní části. Sjednaná cena za malbu loga bude 18 000 Kč.
Malba proběhne do konce tohoto kalendářního roku a bude komunikována s
nebo tel. č.:
případně s majiteli zdi SVJ Společenství vlastníků jednotek Merhautova
194,196,198.
18 000 Kč
Dodavatel není plátcem DPH. Cena je však konečná, a to i v případě, že v době platnosti smluvního
vztahu se zhotovitel stane plátcem DPH.
01.11.2021 -31.12.2021
TERMÍN PLNĚNÍ:
fakturou
(splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). Souhlasíme s elektronickou
ÚHRADA:
podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky (viz naše č.j.).
V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena
UPOZORNĚNÍ:
dodavateli.
CENA CELKEM:

V případě, že jste držitelem datové schránky, prosíme o zaslání faktury do datové schránky statutárního města
Brna. V případě, že nejste držitelem datové schránky, originál faktury vystavený na odběratele (fakturační
údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno.
Pokud je cena za plnění vyšší než 50.000 Kč bez DPH, prosíme o zaslání akceptace objednávky na e-mail

Ing. Martin Vaněček
vedqucí Odboru životního prostředí
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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