
Fakturujte na adresu: 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2 

 

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky. 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno 

Statutární město Brno 

 

 

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor vnitřních věcí 

 

VÁŠ DOPIS ČJ:   

ZE DNE      :   Tiskárna Didot, spol. s r.o.  

NAŠE ČJ     :   Trnkova 2944/119  

SPIS ZN     :   628  00  Brno  

  

VYŘIZUJE: Místo 

dodání: 

 

TELEFON :  

E-MAIL  :  

FAX     :   

 

OBJEDNÁVKA: 9322200315  
ZE DNE: 08.06.2022  

 

Termín dodání  : 30.06.2022  

Měna objednávky: CZK  

 

Objednáváme u Vás:  

Položka                    Předmět Obj.množ. MJ Cena celkem 

Dle Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme tisk a grafické zpracování formuláře 

"Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" dle níže uvedených 

specifikací: 

 

Parametry formuláře: 

 

- náklad:        10 000 ks 

- formát:        A4, oboustranně 

- druh papíru:        80 g/m2 bezdřevý ofset 

- barevnost:        1/1 (černá) 

- baleno:        do fólie po 200 ks 

- grafické zpracování formuláře 

- vzor potisku v příloze 

 

Termín  dodání zakázky: do 30. 6. 2022 

Předpokládaná cena dle nabídky 4.900,- Kč bez DPH 

Úhrada bude provedena fakturou. 

Kontaktní osoba pro korekturu a dodání: , ODSČ MMB,  

tel.: , e-mail: 

Místo dodání zakázky po předchozí telefonické domluvně na: Magistrát města Brna, 

Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67, Brno 601  67 

 

 

 .........................................................................................  

 Mgr. Jaroslava Slámová  

 vedoucí odboru, Odbor vnitřních věcí 

 

 



Fakturujte na adresu: 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2 

 

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky. 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno 

V případě, že ekonomický systém dodavatele 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 email:posta@brno.cz. 

Pokud nelze takto postupovat, dodavatel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu. 

 

mailto:posta@brno.cz

