
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz

1

NAŠE Č. J.: MMB/0371423/2022 Gill, s.r.o.

Hapalova 1496 a

621 00 Brno

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

IČ: 60723912
DATUM: 12. 07. 2022 DIČ: CZ 60723912
POČET LISTŮ: 03

OBJEDNÁVKA: Objednávka: Výstava 90 let zábrdovických lázní

Vážený pane,

na základě Vaší cenové nabídky ze 11.07. 2022 závazně objednáváme zpracování grafiky a výrobu prvků
pro expozici pro výstavu 90 let zábrdovických lázní , a to vč. instalace a dopravy na místo určení dle
následné specifikace:

VÝSTAVA 90 let Zábrdovice

A. Letáky, bannery, postery/ grafika + tisky
1. leták A6 oboustranný/ šířka

1. strana – layout, 2. strana – obecný text
grafika 1 ks
tisk 4 + 4, 150 g, KM 150 ks

2. leták A4 oboustranný/ výška
grafika 1 ks
tisk 4 + 0, 150 g, KM 100 ks

3. plakát 60 x 168 cm
grafika 1 ks
tisk 4 + 0, 150 g, KM 2 ks

4. plakát CLV, 118,5 x 175,0 cm
grafika 1 ks
tisk 4 + 0, 150 g, KM 2 ks

5. banner exterierový 50 x 160 cm
grafika 1 ks
bannerovina, kov. očka v rozích, tisk 4 + 0 1 ks

6. banner interiérový 70 x 174 cm
grafika 1 ks
tisk 4 +0, Mesh 350 g, síťovina 1 ks
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7.  poster exteriérový 88,6 x 109,6 cm 
  grafika         1 ks 
  výroba PVC deska cca 3 mm + tisk    1 ks 
  /pozn. nutno šroubovat k podkladu/ 
 
8. bannery pro web / výstup JPG, pdf  
   a. UC1     grafika 1100 x 550 px    1 ks 
             b. UC2    grafika 1000 x 695 px    1 ks 
  c. chytré brno   grafika 812 x 312 px   1 ks 
 
9.  poster 265 x 35 cm  
  grafika        1 ks  
  tisk kapa 5 mm/ jednostranně     1 ks 
           
 pozn.: pol. 1 – 9 stejná grafika, úprava rozsahu textů a grafiky podle zvoleného formátu 
_______________________________________________________________________ 
 
 B. Expozice: postery/ tisky na základě předchozích tiskových dat, podklad- původní PVC 
 
 1.  poster 100 x 150 cm  
  tisk + polep       9 ks 
_____________________________________________________________________________ 
 
C. Expozice: postery/ grafika + tisky 
 
 1.  poster 120 x 120 
  grafika /layout – viz A.      1 ks 
             výroba         1 ks 
 
2. poster 120 x 120 
  grafika / koláž foto      5 ks 
             výroba         5 ks 
 
3. poster 83,5 x 97,5 cm   
  grafika  / velkoformát. fotografie     4 ks 
  výroba PVC deska cca 3 mm + tisk    4 ks 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
C. Řezaná grafika, samolepicí folie 
   
1.      řezaná grafika / podklad max. 136 x 200 cm/ chodba 
    grafika / vychází z layoutu     1 ks 
             výroba         2 ks 
 
2.      řezaná grafika /podklad max. 260 x 100 cm /recepce 
  grafika / text – název výstavy     1 ks 
             výroba         1 ks 
 
3.       řezaná grafika / podklad max. 50 x 50 cm 
  logo B  / piktogramy – plážové motivy    5 ks 
  výroba         10 ks  
__________________________________________________________________________________ 
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D. doplňky k výstavě

1. plážové lehátko/ potah standart/ béžová
+ drobný potisk / text 2 ks

2. nafukovací míč - malý / růžová, bleděmodrá,.. 6 ks
viz barvy grafika 90 let Zábrdovic
+ drobný potisk

_________________________________________________________________________________
E. doprava a instalace výstavy
______________________________________________________________________________

CENA ZAKÁZKY
BEZ DPH: 47 900,- Kč
DPH (21%): 10 059, Kč

CENA CELKEM S DPH: 57 959,- Kč

TERMÍNY: zahájení výstavy 3. srpna 2022

TERMÍN INSTALACE: 1. – 2. srpna / bude upřesněno

MÍSTO INSTALACE: Urban centrum Brno, Stará radnice, Mečová 5, 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.

Objednatel požaduje doručení faktury primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li dodavatel

datovou schránku, zašle fakturu na e-mail:

Obojí platí 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.

Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu:

Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Dominikánské náměstí 196/1,

602 00 Brno.

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785


