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OBJEDNÁVKA: Výukový materiál pro děti - grafické služby

Objednáváme u Vás podle předchozí domluvy grafický design výukového materiálu, který budou využívat děti

(2. stupně ZŠ a nižších gymnázií) a učitelé zapojení do projektu participativního rozpočtu do škol. V rámci této

zakázky budou uskutečněny grafické práce vedoucí k dokončení materiálu, který bude svojí formou i tématem

inovativní - bude se jednat o propojení komiksu, pracovního sešitu a kreativního zápisníku. Zejména se jedná

o vhodné propojení obsahu s výtvarným ztvárněním (tj. spolupráce s výtvarníkem i autory textů), finalizaci

doprovodné metodiky a spolupráci při výběru tiskárny vedoucí k předání tiskových dat tiskárně.

Hodinová odměna je 450,- Kč bez DPH (dodavatelka není plátcem DPH). Rozsah prací je předběžně stanoven

na max. 100 hodin, takže celková cena zakázky nepřesáhne 45 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba

plnění: květen-srpen 2022.

do 45 000,- Kč (dodavatelka není plátcem DPH)CENA CELKEM:

TERMÍN DODÁNÍ: 10. 8. 2022

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury) podle rozsahu skutečně

provedené práce

UPOZORNĚNÍ: Fakturu za provedená plnění je třeba doručit nejpozději do 30. 11. 2022. V případě

nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této

objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu nejpozději

do 5 dnů od obdržení objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci

na vědomí, že statutární město Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. B)

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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pozdějších předpisů, a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny 

v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, za současného 

respektování výjimek zde uvedených.

Originál faktury, prosím, zašlete pomocí datové schránky nebo na adresu Odboru participace (viz kontaktní 

údaje).
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vedoucí Odboru participace

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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