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SPIS. ZN.: OZ/MMB// 0379958/2022/15 

  

VYŘIZUJE: RNDr. Lydie Zukalová 

TELEFON: 

E-MAIL: 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

    

DATUM:    

POČET LISTŮ: 2   

  

  

OBJEDNÁVKA: Zajištění cateringu na akce v rámci „Brněnských dnů pro seniory“ v roce 2022 

 

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 197/3,  

602 00 Brno, zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Lahůdky Orlí s.r.o., Orlí 517/22, 602 00 Brno 

IČO: 28341287 

 

Objednáváme u Vás dodání cateringu dle následujících požadavků: 
 
• 9.9. 2022, 10:00-11:30 přednáška „Obezřetný senior“ 
kapacita max. 20 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost  
č.111, MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 0,5 l balené neperlivé vody, 1 šálek kávy (s  
cukrem i mlékem) 1 sladký koláč na jednoho účastníka. 
 
• 11. 10. 2022, 9:00-11:00, Trénování paměti a zručnosti pro seniory 
kapacita max. 20 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost  
č.111, MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l  
balené neperlivé vody, 1 šálek kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 
 
20.10. 2022, 10:00-11:30 přednáška „Obezřetný senior“ 
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kapacita max. 20 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost  
č.111, MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 0,5 l balené neperlivé vody, 1 šálek kávy (s  
cukrem i mlékem) 1 sladký koláč na jednoho účastníka. 
 
• 10. 11. 2022, 9:00-15:00, Setkání vedoucích klubů seniorů 
kapacita max. 25 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost  
č.111, MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 2 ks chlebíčků, 2 ks sladkých koláčů, 1 malá  
bageta (zabalená), 1,5 l neperlivé vody, 0,5 l ovocného džusu (rozlévaný) a 2 šálky kávy na  
jednoho účastníka. 
 
b) Další požadavky 
 
Občerstvení bude dopraveno na místo konání a nachystáno v den jejího uskutečnění. Čas  
vyhrazený k přípravě bude vždy půl hodiny před začátkem akce. 
Požadujeme dodání papírových ubrousků a tácků na koláče a chlebíčky a plastové kelímky (0,2 l) na vodu. 
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CENA BEZ DPH:   7 528 Kč 

DPH: (15%)  1 129 Kč 

CENA CELKEM S DPH: nepřesáhne 8 657 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   od 9.9. do 10.11. 2022 

MÍSTO PLNĚNÍ: Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, 1.poschodí, dveře 111 

 

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 zpracovateli.  

 
V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh 
v elektronické podobě, například ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany statutárního 
města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na 
e-mail: v kopii na e-mail: Pokud nelze takto postupovat, 
smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské nám 
196/1, 602 00 Brno, Odbor zdraví. 
 
 
Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 
 
S pozdravem 

 

 

JUDr. Eva Rabušicová  

vedoucí Odboru zdraví MMB 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

 

 

Objednávku přijímám dne: 7.9. 2022 

Statutární zástupce: Radek Hodinský 

Jméno a podpis:  

 

 

 

 

 


