Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Kancelář marketingu a cestovního ruchu

NAŠE Č. J.:

MMB/0001934/2022

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 BRNO

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrrn

DATUM:

3. 1. 2022

POČET LISTŮ:

2

OBJEDNÁVKA:

Propagace statutárního města Brna v rámci brněnské Tříkrálové sbírky online

IČO: 44990260

Objednáváme u Vás propagaci statutárního města Brna v rámci brněnské Tříkrálové sbírky, která se uskuteční
v termínu 1. – 16. ledna 2022 v online prostoru.
Propagace statutárního města Brna bude probíhat zejména takto:
umístění loga města Brna u příspěvků tvořících tuto akci na sociálních sítích a na webu Diecézní
charity Brno
umístění informace o záštitě primátorky („akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města
Brna JUDr. Markéty Vaňkové“) u příspěvků tvořících tuto akci na sociálních sítích a na webu Diecézní
charity Brno
umožnění vystoupení představitele města na akci (zdravice/videozdravice a přání primátorky
statutárního města Brna).
Veškeré materiály, v nichž hodláte užít logo města Brna, můžete zaslat předem k odsouhlasení e-mailem
na adresu logo@brno.cz. Logo musí být použito v souladu s grafickým manuálem loga města Brna, který
je k dispozici na www.brno.cz/logo.
CENA BEZ DPH:
DPH (21%):

20.000,00 Kč
4.200,00 Kč

CENA CELKEM S DPH:

24.200,00 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

1. – 16. 1. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ:

online prostor

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu
včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu
PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh
primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-maily:…. Pokud nelze takto
postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou
adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Kancelář
marketingu a cestovního ruchu.
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Zároveň s fakturou dodejte prosím následující dokumenty:
-

kopie této objednávky,
stručná závěrečná zpráva o propagaci města Brna v rámci akce,
vzorky propagačních materiálů, vytištěné náhledy webových stránek apod. s umístěným logem města
Brna a s informací o záštitě a podpoře,
podepsané čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s náklady spojenými s akcí nebyly čerpány další
finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna (zejm. dotace poskytované prostřednictvím
OŠML MMB, OK MMB nebo OS MMB).

V případě osobního předání originálu faktury a dokumentů je nutná telefonická domluva předem
se zaměstnancem uvedeným v záhlaví objednávky.
Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s náklady spojenými s akcí nesmí čerpat další finanční prostředky
z rozpočtu statutárního města Brna (zejm. dotace poskytované prostřednictvím Odboru školství a mládeže
MMB, Odboru kultury MMB nebo Odboru sportu MMB). Porušení tohoto zákazu bude považováno
za podstatné porušení povinností dodavatele s možností odstoupení od objednávky.
Dodavatel bere na vědomí, že použití loga v rozporu s grafickým manuálem loga města Brna, zakládá právo
objednavatele uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění.
Nedodání výše uvedených podkladů a faktury nejpozději do 10. 12. 2022 bude považováno za podstatné
porušení povinností dodavatele s možností odstoupení od objednávky.
S pozdravem

Mgr. Bc. Jakub Geisler
vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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