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NAŠE Č. J.: MMB/0247169/2022

Media Age, s.r.o.

Třída Kpt. Jaroše 1927/8

602 00 Brno

IČO: 26977958

DIČ: CZ26977958

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 27. 4. 2022
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Objednávka Media Age 060 – Brněnská metropolitní oblast

Objednáváme u vás dle Rámcové dohody: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované

komunikační strategie #brno2050 dodání následujících výstupů:

1) Převedení vizuálu „Překroč své hranice“ do bílé linky (úprava vizuálu);
2) Vytvoření vizuálu k tématům strategie Brněnské metropolitní oblasti. Vytvoření 5 grafik pro 5 témat

(doprava, životní prostředí, školství a vzdělávání, sociální péče, trávení volného času) ve formátu A4,
2560x450 (header web), 210x210 (leták), a 9:16 (prezentace).

CENA BEZ DPH: 49 150,00 Kč

DPH (21%): 10 321,50 Kč

CENA CELKEM S DPH: 59 471,50 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 30. 3. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ: 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.

Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu ejpozději 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.
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Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje). K faktuře, prosím, přiložte

kopii této objednávky.

S pozdravem

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


