
Statutární město Brno 

Magistrát města Brna  

Odbor zdraví 

 

 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor zdraví 

Dominikánské nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz 

   

NAŠE Č. J.: MMB/0261173/2022 Práh jižní Morava, z.ú. 

Tuřanská 199/12 

620 00 Brno  

SPIS. ZN.: OZ/MMB/0259279/2022/2 

  

VYŘIZUJE: Bc. Nikol Voralová 

TELEFON: 

E-MAIL: 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

    

DATUM: 5.5.2022   

POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA: Zajištění cateringu na akci kulatý stůl „Rodina – tým pro život“, včetně dopravy 

zboží na místo konání akce, nachystání, úklid a odvoz zboží po skončení akce.  

 

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 602 00 

Brno zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno  

IČO: 70288101 

 

 
Objednáváme u Vás zajištění cateringu na akci kulatý stůl „Rodina-tým pro život“ v tomto rozsahu: 
 

a) Požadavky na občerstvení jsou:  

• Káva (mléko + cukr) – 30 ks 

• Balená neperlivá voda 0,33l – 30 ks 

• Kanapky (různé druhy) – 140 ks 

• Svatební koláček (dva druhy) – 90 ks 

 

b) Další požadavky 
Občerstvení bude dopraveno na místo konání a nachystáno, v den jejího uskutečnění. Dále bude 

zajištěno nádobí a ubrusy na stoly. Čas vyhrazený k přípravě bude půl hodiny před začátkem akce, 

tedy od 12:00 do 12:30 hod. Po skončení akce, v 15:00 hod. bude zajištěn úklid a odvoz zboží k místa 

konání akce. 

 
Z důvodů implementace principů odpovědného zadávání veřejných zakázek je pro zadavatele podmínkou, 

aby se na realizaci zakázky podíleli zaměstnanci se zdravotním postižením v libovolném rozsahu a fázi 

zakázky, kterou je dodavatel povinen prokázat nejpozději v termínu plnění.   

   
 
CENA BEZ DPH:   4. 436,36 Kč  

DPH (10%):   443,64 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  4. 880 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   9. května 2022 
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MÍSTO PLNĚNÍ: Zastupitelský sál městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 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 zpracovateli.  

 

V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh 

v elektronické podobě, například 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-mail: v kopii na e-mail:  Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 

602 00 Brno, Odbor zdraví. 

 

 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 

správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti 

dnem akceptace. Akceptaci je možné učinit i ústně. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

JUDr. Eva Rabušicová  

vedoucí Odboru zdraví MMB 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno 

 

 

 

 

Objednávku přijímám dne: Akceptace byla učiněna ústně 5.5.2022 

Statutární zástupce: PaedDr. Blanka Veškrnová  

Jméno a podpis:  


