
I°lStatutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor participace

B R N

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0592548/2021 HS geo, s.r.o.

Absolonova 2a,

624 00 Brno
VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn IČO: 26917785

DATUM:

POČET LISTŮ:

11. 11.2021

OBJEDNÁVKA: Hydrogeologický průzkum pro zajištění realizace projektu participativního

rozpočtu „SOS pro jezírka obory Holedné!“.

Dobrý den,

tímto u Vás objednáváme provedení hydrogeologického průzkumu lokality obora Holedná, lokalita k.ú. Brno-Jundrov,
pare. č. 2498, pro projekt participativního rozpočtu „SOS pro jezírka obory Holedné a to na základě Vámi zaslané
cenové nabídky na základě provedeného průzkumu trhu ze dne 13.9.2021.

30 250,00 Kčvč. DPH

do 31. 1. 2022

Brno

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

u po z o r n ě n í: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 11. 2. 2022. 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
současného respektování výjimek zde uvedených.

CENA CELKEM:

TERMÍN REALIZACE:

MÍSTO REALIZACE!:

ÚHRADA:

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

S pozdravem

Ing.
ved
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