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OBJEDNÁVKA: Dopracování dalších funkcionalit webu - CBB  

 

 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme dopracování funkcionalit na nové komunikační platformě 
(CBB). 

 

Požadované funkcionality: 
- Aktuality – nutno doplnit u všech projektů možnost vkládání a editaci aktualit 
- Anketa/like/otagování – všechny interaktivní prvky webu se musí otagovat, aby byla data do GA 

- Galerie – je potřeba celá naprogramovat znovu 

- Soubory ke stažení – nutno doplnit u projektů možnost vkládání souborů ke stažení 
- Dokončené projekty – zelená barevnost 
- Drobné korektury homepage dle zadání 
- Příprava webu na překlopení do domény „brno.cz“ 
- Nastavení přístupů pro editaci v systému Wordpress  
- Další požadované funkcionality / úpravy spojené s funkčností webu, dle aktuálních požadavků 

 

 

Hodinová sazba za nabídnuté služby 650,- Kč/hod bez DPH.  

 

Fakturováno dle skutečnosti, přičemž výše fakturované částky nesmí přesáhnout 50 tis. bez DPH.  

 

CENA BEZ DPH:   50 000,- Kč 

DPH (21 %):    10 500,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:  60 500,- Kč 

 

TERMÍN DODÁNÍ:   dle domluvy 01-02/2022 

 

ÚHRADA:  
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Fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti 
faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena. 
 

UPOZORNĚNÍ:  
Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) 
Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz.  

Obojí platí 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. Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Kancelář marketingu a 
cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. 

 

 

S pozdravem 

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

 

 

FAKTURAČNÍ 
ÚDAJE: 

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

 


