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OBJEDNÁVKA: Propagační předmět – deštník s reflexním páskem a karabinou 
 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme dodání 310 ks značkových deštníků s reflexním páskem 

a logem města Brna dle níže uvedené specifikace. 
 

Specifikace: 

- automatický skládací deštník se systémem open-close s reflexním lemováním a praktickou karabinou 

pro zavěšení, větru odolná konstrukce 

- průměr 95 cm, 8 panelů, hmotnost: 380 g, materiál: 190 T pongee 

- rozměry ve složeném stavu: 29 cm, v rozloženém stavu: ø 95 cm × 58 cm 

Grafika: bílé logo města Brna na jednom panelu, technologie tisku: sítotisk 

 (finální grafika bude před zahájením výroby odsouhlasena zadavatelem) 
 

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

 

CENA BEZ DPH:   49.228,10 Kč / CENA ZA KUS BEZ DPH: 158,80 Kč 

DPH (21%):   10.337,90 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  59.566,00 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   do 3 týdnů od odsouhlasení grafiky 

MÍSTO DODÁNÍ:  Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 12, Brno 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury). V případě nedodržení výše 

uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce 

může být faktura vrácena. 

UPOZORNĚNÍ: Statutární město Brno požaduje doručení faktury včetně příloh primárně do datové 

schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li smluvní strana datovou schránku, zašle fakturu na 

e-mail: KMCR-FAKTURY@brno.cz. Obojí platí 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. Pokud nelze takto postupovat, 

smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, 

Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Bc. Jakub Geisler 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 
 

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



 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Kancelář marketingu a cestovního ruchu 

Husova 3 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

   

 


