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Propagace statutárního města Brna v rámci oslav 200. výročí narození G. J.
Mendela – Cukrové léto s Mendelem

Objednáváme u Vás propagaci statutárního města Brna v rámci oslav 200. výročí narození G. J. Mendela,
které se budou konat v roce 2022 v Brně a dalších městech ČR, v projektu Cukrové léto s Mendelem,
v souladu s Vaší nabídkou ze dne 31. 5. 2022.
Plnění bude probíhat zejména takto:
- logo Mendel.Brno a logo města Brna budou umístěny na unikátním kartonovém přebalu stroje na
cukrovou vatu a popcorn, speciálně vyrobeného k prezentaci výročí 200 let od narození G. J. Mendela,
- grafický návrh s umístěním obou log podléhá schválení objednatele,
- gastronomická nabídka Cukrové léto s Mendelem bude k dispozici na akcích k oslavám narození G.
J. Mendela v Brně (Mendel Festival, Meteorologická konference Mendel, akce e-shopu
Augustiniánského opatství na Starém Brně, mše v Bazilice na Starém Brně,
- Logo Mendel.Brno bude umístěno na samolepce pro děti, kterou dostanou současně s popcornem a
cukrovou vatou,
- putování s hráškovou cukrovou vatou Brnem a propagací projektu s umístěním loga Mendel.Brno a
loga města Brna na sociálních sítích a na webu www.spolekcormeum.cz,
- v online prostředí je dodavatel povinen uvádět také web mendel.brno.cz,
- logo Mendel.Brno je nutné v online komunikačních výstupech uvést nadpisem: Jsme součástí projektu
Mendel.Brno
- logo města Brna v online a offline komunikačních výstupech je nutné doplnit větou: Projekt vznikl za
finanční podpory statutárního města Brna.
- předání fotodokumentace z propagace projektu Cukrové léto s Mendelem objednateli za účelem
dokumentace plnění.
Logo Mendel.Brno a logo města Brna musí být použito v souladu s grafickým manuálem značky Mendel
a Manuálem jednotného vizuálního stylu města Brna a je k dispozici na https://www.brno.cz/w/logo
a https://mendel.brno.cz/.
CELKEM S DPH:

50.000,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

18. 7. – 31. 8. 2022

MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)
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UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“. Fakturu je třeba doručit nejpozději do 30. 9. 2022.
Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 25 000 Kč bez DPH v termínu od 20. 7. 2022.
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
ručení
faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail
Pokud
nelze takto postupovat, dodavatel zašle fakturu včetně příloh poštou na
tutární
město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce.
Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s náklady spojenými s plněním nesmí čerpat další finanční
prostředky z rozpočtu statutárního města Brna (zejména dotace poskytované prostřednictvím Odboru kultury
MMB, Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB a Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB).
Porušení tohoto zákazu bude považováno za podstatné porušení povinností dodavatele s možností
odstoupení od objednávky.
Dodavatel bere na vědomí, že použití loga v rozporu s grafickým manuálem loga města Brna, zakládá právo
objednavatele uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění.
Nedodání výše uvedeného plnění a faktury nejpozději do 30. 9. 2022 bude považováno za podstatné porušení
povinností dodavatele s možností odstoupení od objednávky.

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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