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NAŠE Č. J.:  MMB/0322482/2022  

Technické sítě Brno, akciová 

společnost 

Barvířská 5 

602 00 Brno - Maloměřice 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:  
  
DATUM: 9. 6. 2022 IČO: 255 122 85 
POČET LISTŮ: 1  
   
   

OBJEDNÁVKA: Instalace bannerů s využitím plošiny 

 

Na základě Vaší nabídky objednáváme instalaci bannerů na projektu VMO (velký městský okruh), a to na: 

 

- montáž 2 ks bannerů na konstrukci lávky pro provizorní parovod DN400 (z obou směrů) 

o 3 hod. – 2 pracovníci / 3300,- Kč bez DPH 

o 3 hod. plošina – 1500,- Kč 

o Doprava 8 km – 360,- 

o Cena celkem za montáž na ul. Provazníkova – 5 160,- Kč bez DPH  

 

- montáž 1 ks banneru na ulici Žabovřeská (na gabion) ve směru do Pisárek 

o 1 hod. – 2 pracovníci / 1100,- Kč 

o 1 hod. plošina / 500,- Kč                                         

o Doprava – 16 km / 720,- Kč 

o Cena celkem za montáž na ul.  Provazníkova – 2 320,- Kč bez DPH  

 

- montážní materiál na tři bannery 

o Na 1 banner – 60 ks 

o Na 3 bannery – 180 ks / 1 ks – 10,- Kč bez DPH 

o Materiál celkem – 1 800,- Kč bez DPH 

 

Dodavatel zodpovídá za instalaci banneru na konstrukci lávky pro provizorní parovod DN400. V případě 

uvolnění banneru objednatel nenese odpovědnost za případnou škodu na majetku třetích stran způsobenou 

nesprávnou instalací. Dodavatel se zavazuje při instalaci dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. 

 

CENA BEZ DPH:   9 280,00 Kč  

DPH (21 %):   1 948,80 Kč  

CENA CELKEM S DPH:  11 228,80 Kč 

 

TERMÍN INSTALACE:  do 10 dní od objednávky, není-li s objednatelem dohodnuto jinak 

MÍSTO DODÁNÍ:  Brno 
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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. 

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 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 


