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NAŠE Č. J.: MMB/0076137/2022 PIKABAR s.r.o.

Lužánecká 1885/4a, Černá Pole

602 00 Brno

IČO: 29182751

DIČ: CZ29182751

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 7. 2. 2022
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Zajištění cateringu pro Křest tramvaje Mendel

Na základě Vaší e-mailové nabídky ze dne 3. 2. 2022 objednáváme catering pro akci Křest tramvaje Mendel

včetně obsluhy a dopravy na místo akce.

Jedná se o zajištění sektu (cca 6 láhví) a skleniček na sekt (cca 45 ks) s obsluhou na symbolický přípitek

zúčastněných osob v předpokládaném počtu 40 účastníků, který se uskuteční v průběhu akce.

Je velice pravděpodobné, že reálně bude počet účastníků nižší. K dispozici bude otevřený party stan a

odkládací stolky pro sekt a skleničky.

Bližší specifikace je v příloze objednávky. Cena nápojů bude účtována dle skutečné spotřeby.

CENA BEZ DPH: 3.340,- Kč

DPH (21%): 701,40 Kč

CENA CELKEM S DPH: 4.041,40 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 9. 2. 2022 od 14.45 hod. do cca 15.30 hod.

Je nutné počítat s přichystáním cateringu v dostatečném časovém předstihu před zahájením akce (cca od 14
hod.) a s následným odvozem cateringu po skončení akce nejdříve od 15.30 hod.

MÍSTO PLNĚNÍ: prostor u odstavné tramvajové koleje před Fakultou sociálních studií Masarykovy
univerzity, Komenského náměstí, Brno

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

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.
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Příloha: specifikace objednávky

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ4499278


