
Statutární město Brno 

Magistrát města Brna  

Kancelář marketingu a cestovního ruchu 

 

 

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

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

   

NAŠE Č. J.: MMB/0411156/2022 Učebnice Vaníček s.r.o. 

Ostrůvek 675  

664 61 RAJHRAD 

SPIS. ZN.:  
 

 
VYŘIZUJE: Markéta Uhnavá 
TELEFON: +420 542 175 231 
E-MAIL: uhnava.marketa@brno.cz 
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn  
 

   
DATUM: 09. 08. 2022 IČO: 29312302 
POČET LISTŮ: 1   
 

 

OBJEDNÁVKA: Set pro prvňáky 2022 – navýšení počtu, kompletace a distribuce 
 

Vzhledem k navýšení počtu setů pro prvňáky závazně objednáváme školní potřeby do setů (pastelky, vodovky) 

vč. kompletace a distribuce 105 ks setů do brněnských škol dle specifikace níže. 
 

A) Specifikace předmětů:  

105 ks set 12 ks trojhranných pastelek, typ jumbo 

105 ks souprava vodových barev, 12 odstínů 

B) Kompletace a distribuce:  

Kompletace 10 předmětů do sportovního stahovacího batůžku (8 předmětů do setu dodá objednatel)  

Distribuce na 2 brněnské školy 

Kompletní rozpis předmětů a adres vč. kontaktních osob bude předán do 15. 8. 2022. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení. 

 

CENA CELKEM BEZ DPH:  14.931,00 Kč 

DPH (21 %):     3.135,51 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  18.066,51 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   do 31. 8. 2022 

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 
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            Příloha č. 1 

A) Specifikace předmětů: 

105 ks set 12 ks trojhranných pastelek, typ jumbo 

105 ks souprava vodových barev, 12 odstínů 

B) Kompletace a distribuce 105 setů pro prvňáky: 

Složení setu:  

 Stahovací batůžek s krokodýlem  
 Vodové barvy, sada 12 barev 
 Sada 12 ks pastelek, trojhranné jumbo 
 Reflexní taháček na zip –  hvězdička 
 Tužka s logem města Brna 
 Lanyard s karabinou 
 Brožura – Ze života G. J. Mendela 
 Brožura s informacemi pro školáky (příspěvkové organizace města Brna a JMK) 
 Záložka do knihy s motivem G. J. Mendela 
 Sáček s želé bonbóny Brno 
 Dětský gumový náramek (reflexní) 

 

Distribuce do dvou brněnských škol: 

ZŠ Úvoz 55    70 setů 

ZŠ Košinova 22  35 setů 

 

Kontaktní osoby, viz samostatná tabulka. 
 


