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POČET LISTŮ:

Objednávka č. 9412100029 – zřízení hlasové služby pro nahrávání a správu vzkazů z důvodu druhého
opakovaného veřejného projednání Návrhu nového Územního plánu města Brna
Na základě Smlouvy č. 53079074 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřené dne 21. 12. 2007 mezi statutárním městem Brnem a O2 Czech Republic, a. s., objednáváme u vás
dle vaší cenové nabídky zřízení hlasové služby pro nahrávání vzkazů z důvodu druhého opakovaného
veřejného projednání Návrhu nového Územního plánu města Brna. Jedná se o variantu „5 současně
zaznamenávaných vzkazů“.
Cena zakázky:
31.500,- Kč bez DPH
Termín:
7. 12. 2021 (od 16.00 do 17.00 hodin)
Fakturační údaje:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ 44992785
Fakturu, prosím, zašlete na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67,
601 67 Brno. Případně v elektronické podobě na adresu krejci.jana@brno.cz v souvislosti s ustanovením
§ 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.
Přijetí objednávky nám, prosím, potvrďte nejpozději do 5ti dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této
objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou dle ust. § 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), v platném znění a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny
v registru smluv zřízeném MVČR, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek
zde uvedených.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Ing. arch. Pavla Pannová
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje
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