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VÁŠ DOPIS Č. J.: Unie výtvarných umělců

České republiky, z.s.

Masarykovo nábřeží 250

110 00 PRAHA

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0458485/2019
SPIS. ZN.: 7300/OK/MMB/0458485/2019

VYŘIZUJE: Jaroslav Hamža
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 5. 11. 2019
POČET LISTŮ: 02

Objednávka číslo: 9731900051

Zveřejnění informací o architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěži o návrh

„Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“ na webových stránkách www.uvucr.cz a na

www.art-visual.cz

Vážení,

objednáváme u Vás zveřejnění informací o architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové

soutěži o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“ na webových stránkách www.uvucr.cz a na

www.art-visual.cz.

Podmínky:

Informace budou zveřejněny v sekci „nabídky – soutěže – konkurzy“ po celou dobu lhůty podání a

posledních 14 dnů před uplynutím lhůty budou zvýrazněny. Souběžně budou rozšířeny formou e-informace

uvucr na cca 2000 e-mailových adres umělců, výtvarných škol, galerií a médií.

Dohodnutá cena celkem: 4 900 Kč.

Unie výtvarných umělců České republiky, z.s., není plátce DPH.

Fakturu včetně přílohy s popisem provedených prací zašlete na adresu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Odbor kultury MMB

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo s identifikačními údaji;

- číslo faktury;

- číslo objednávky;

- den vystavení a den splatnosti faktury;

- označení banky a č. účtu, na který má být úhrada provedena;

- popis provedených prací;
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- fakturovanou částku; 
- údaje o zápisu v ostatní evidenci; 
- podpis oprávněné osoby. 

 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

Text inzerátu k architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěži o návrh „Vodní prvky na 
Dominikánském náměstí v Brně“: 
 

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové 
soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“ 
 

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: 5. 11. 2019  

 

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 20. 1. 2020 do 15 hod. 
 

Zveřejnění soutěžních podmínek: 
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/   

Úřední deska Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/ 

Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách:  
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz 

www.artmap.cz (včetně tištěné podoby) 
www.artalk.cz 

www.archiweb.cz 

www.culturenet.cz 

Informace o vyhlášení soutěže se objeví ve zpravodaji města Brněnském metropolitanu a také na oficiálních 
profilech města na sociálních sítích (www.facebook.com/brnomycity, www.twitter.com/brnomycity, 

www.instagram.com/brnomycity). 

 

Soutěžní podklady: 

Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/, a dále na úřední desce 
Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/ do 20. 1. 2020 včetně. 
 

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele 
v souladu s platnou legislativou. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 
 

 

PŘÍLOHY:  
 

NA VĚDOMÍ:  
 

 

 


