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SPIS, ZN_z STORES FOR You 5.1.0. 
Merhautova 1055/198 

vYŘıZuJEz 613 00 Brno 
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E-MAIL: ı 
ID DAIOVÉ scı-IRANKY: 

ıčo: 073 81 999 
Dıčz cZO7381999 

DATUM: 18. 8. 2022 
POČET LISTU: 02 

čisLo QBJEDNÁVKY: 9732200052 

OBJEDNÁVKA: Objednávka cateringu na Setkání měst dne 16. 6. 2022 na hradě Špilberk, Brno 

Vážený pane jednateli, 

dovolujeme si u Vás objednat catering pro 25 osob na meziměstské setkání zástupců odborů s agendu kultury, 
které se uskuteční dne 16. 6. 2022 na hradě Špilberk, V Brně 

Občerstvení v rámci setkání proběhne ve proběhne ve dvou fázích - coffee-break od 9:00 a oběd od 12:00. 
Objednávka pro coffee-break od 9:00: 

0 Caprese jehla glazovaná bazalkovým pestem a vlašskými ořechy 15 ks (1 ks á 35) á 525 Kč 
0 Sýrové canapé S pikantním krémem hroznovým vínem 15 ks (1 ks á 42) á 630 Kč 
0 Tapas S cibulovým chutnnay a česnekovými klíčky 15 ks (1 ks á 45) á 675 Kč 
0 Španělské tapas S jemně pikantním sekaným masem a cherry rajčátky 20 ks (1 ks á 45) á 900 Kč 
0 Mini bábovičky s mascarpone a ovocem 25 ks (1 ks á 42) á 1 050 Kč 

Ojednávka pro oběd od 12:00: 
0 Filé Z vepřové panenky na hruškovém cideru; Švestková omáčka s kardamomem a černým pivem, 

kurkumova rýže 20 ks (1 ks á 260) á 5 200 Kč 
0 Špenátové lasagne S čedarovým bešamelem a čerstvou pažitkou; Zeleninový balsamico salát 

s pečenou dýni 10 ks (1 ks á 240) á 2 400 Kč 

cENA BEZ DPH: 11 300,- Kč 
DPH (10 %): 1 130,- Kč 
CENA OELKEM S DPH; 12 430,- Kč 
TERMÍN DODÁNÍ: 18. 6.2022 
MÍSTO DODÁNÍ: Brnø - hrad spiıherk 
ÚHRADA: fakturou (Splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury) 
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UPOZORNÉNL 
Faktura bude obsahovat tyto udajei 
- označení objednatele a dodavatele, sídlo s identifikačními údaji 
- číslo faktury ~ daňového dokladu 
- číslo naší objednavky 
- datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury; 
- označení služby 
- fakturovánou částku 
- razítko a podpis oprávněně osoby 
- označení banky a č. účtu registrovaného u správce dané v Registru plátce DPH, 
na který bude výše uvedená finanční částka uhrazena; 
- údaj O zápisu v Ostatní evidenci 

V případě, že ekonomický systém dodavatele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické 
podobě, např. ve formatu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury 
včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na Pokud 
nelze takto postupovat, dodavatel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární 
město Brno, Dominikánské náměstí 3, 602 OO Brno, Odbor kultury. 

S pozdravem 

` O
A 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 
vedoucí Odb'/oru kultury 

FAKTURAČNI UDAJEI Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 OO Brno 
ičz44992785,[nč:cz44992785 
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