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ČÍNAŠE Č. J.:  MMB/0317209/2022 Kangaroo group, a.s. 

Komenského 1056 

664 53 Újezd u Brna 

IČO: 29298687 

DIČ: CZ 29298687 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:  

   

DATUM: 7. 6. 2022  

POČET LISTŮ: 01 

 

 

   

  

  

OBJEDNÁVKA: Venkovních litých/mesh bannerů na kampaň CBB 

 

  

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme výrobu venkovních litých bannerů, v celkovém počtu 13 ks dle níže 

uvedené specifikace: 

 

Litý banner – 3 ks: 

 banner bude vyroben z odolného materiálu pro venkovní použití (banner litý 550 g, potisk 4/0), zapravené a 
zesílené okraje, omyvatelné, s kovovými oky pro zavěšení (max. po 40 cm) 

 banner dle dodané grafiky (různé motivy) 

 rozměr/cena:  2,5 x 5 m (v./š.) 2315,- Kč bez DPH 

 3 x 6 m (v./š.) 3330,- Kč bez DPH (2x) 

 

Mesh banner – 10 ks: 

 venkovní plachta bude vyrobena z materiálu vhodného pro venkovní použití (síťovina Mesh 270 g + 
solventní tisk), zpevněné a okované okraje, s kovovými oky pro zavěšení po celém obvodě  

 banner dle dodané grafiky (různé motivy) 

 rozměr/cena: 1,7 x 3,4 m (v./š.) 1070,- Kč bez DPH/ks, tj. 10 700,- Kč bez DPH 
 

 celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení a dopravy na místo dodání 
 včetně samovázacích pásků pro uchycení (instalace není součástí zakázky) 
 bannery dodány na tubusu (aby nedošlo k poškození, ohybu) 
 tisková data dodá objednatel 
 termín pro dodání vyrobených bannerů bude – do 5 pracovních dnů od dodání podkladů (nebo dle dohody) 

 
CENA BEZ DPH:   19.675,- Kč 

DPH (21%):    4 131,75 Kč 

CENA CELKEM S DPH:   23 806,75 Kč 

 

TERMÍN DODÁNÍ:   do 10 dní od dodání podkladů, bude čerpáno postupně 

 

MÍSTO DODÁNÍ:   Brno – bude upřesněno pro lité i mesh bannery 

 

ÚHRADA: 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 
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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 

 


