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OBJEDNÁVKA:

OBJEDNÁVKA Zpracování dat a jejich příprava na publikaci v otevřených
formátech

Objednáváme u Vás podle předchozí domluvy přípravu dat k publikaci, jejich čištění, transformace a
dokumentace. Data musí být připravena pro publikaci na data.brno.cz (technologie ArcgisHUB) v otevřených
formátech tak, aby nebylo zapotřebí další příprava.
Konkrétně se jedná o implementaci OFN (otevřených formálních norem), přípravu dat o zápisech do škol a
školek, čištění dat, automatizace zpracování dat, testování postupů zpracování dat na portálu data.brno.cz.
Maximální hodinový rozsah prací je 150 hodin a hodina je naceněna na 300 Kč. Předpokládána je částečná
fakturace po hodinách podle skutečně provedených prací.
CENA CELKEM:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

maximálně 45 000,- Kč (subjekt není plátce DPH)
30. 11.2022
Brno
fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)
Fakturu je třeba doručit nejpozději do 30.11.2022. 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 t
ou 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.

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
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