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NAŠE Č. J.: MMB/0399036/2022 Bc. Adam Troubil 

Antonína Macka 3/6, 

612 00 Brno 

 

IČO: 04728581 

 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

    
DATUM: 02. 08. 2022  

POČET LISTŮ: 02   

  

  

OBJEDNÁVKA: Příprava kávy na galavečeru Traverse 22 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme přípravu kávy na galavečeru, který proběhne v rámci 

mezinárodní konference Traverse 22, dle následující specifikace: 

Místo: Hrad Špilberk, jižní terasa, Brno 

Termín: 16. 9. 2022, 18.00-22.00. 

Počet účastníků večera: 300, převážně anglicky hovořících 

Připravovaná káva bude z brněnské pražírny, na výběr budou kávy na espressu, k dispozici bude  

i bezlaktózové a rostlinné mléko. 

Káva bude připravována na dvou stanovištích, kávových barech, do kelímků. Ty budou potištěny brněnskou 

grafikou dle zadání objednatele. Kávu a kelímky vč. potisku zajistí dodavatel. 

 

CENA CELKEM: 23 600,- Kč 
(není plátce DPH) 
 

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. 
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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, IČO: 44992785,  

DIČ: CZ44992785 


