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Dáme na vás - objednávka vysílání rozhlasové reklamyOBJEDNÁVKA:

Objednáváme vysílání rozhlasové reklamy v Český rozhlas Brno na propagaci participativního rozpočtu Dáme
na vás. Rádiový spot o délce 20 s bude vysílán 30krát v dubnu a 42krát v květnu.

37 080,- Kč

7 787,- Kč

44 867,- Kč

18. 4. - 10. 5. 2022

Brno

fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

Fakturu je třeba doručit nejpozději do 31.5. 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 této objednávky berou
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.

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

MÍSTO PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

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 SMB
poža ně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-
mail:
Poku uvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou
adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor participace.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

vedoucí Oddělení koordinace a komunikace

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor participace

Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz

1


