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NAŠE Č. J.:  MMB/0344024/2022 Legraf s.r.o. 

Maškova 859/2 

614 00 BRNO 

 

IČO: 293 75 649 
 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
   
DATUM: 21. 6. 2022  
POČET LISTŮ: 2 

 

 

OBJEDNÁVKA: Objednávka děkovných listů pro slavnostní ceremoniál IZS (3 ks) 

 
Na základě Vaší nabídky doobjednáváme výrobu děkovných listů pro slavnostní ceremoniál ocenění 

jednotek IZS v počtu 3 ks dle specifikace níže. 
 

Specifikace děkovného listu: 

 rozměr děkovného listu 297x210 mm, kompozitní deska Al-PVC-Al 

 fotorealistický tisk UV voděodolný na exteriérový film 

 tisk na desce zahnutý přes hrany  

 laminace lesklá pro mechanickou ochranu povrchu  

 část motivu srdce a text "Díky Brno" z bílé reflexní folie odrážející světlo 

 závěs zadní pro umístění na stěnu, dolep zadní strany o informační text 
 

CENA BEZ DPH/ks:    490,00 Kč  

CENA BEZ DPH:  1.470,00 Kč  

DPH (21%):      308,70 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  1.778,70 Kč 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balného a dopravy na místo dodání. 
 

TERMÍN DODÁNÍ:   nejpozději do 29. 6. 2022  

MÍSTO DODÁNÍ:  Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 3, 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. 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, je ze strany 

SMB požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky 

(ID: a7kbrrn) či na e-mail kmcrinfo@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní 

strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město 

Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Kancelář marketingu a cestovního 

ruchu. 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Bc. Jakub Geisler 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: 

CZ44992785 
 


