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VYŘIZUJE:
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608 00 Brno
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13.09.2022
1

OBJEDNÁVKA:

Zajištění reklamních a marketingových služeb - prezentace rodinné politiky na
akci Svátek seniorů

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:

Sun Drive Communications s.r.o., Brno-střed, Staré Brno, Mendlovo náměstí 907/1a,
IČO: 26941007

Na základě rámcové smlouvy č. 7122221808 ze dne 6. 4. 2022 uzavřené mezi statutárním městem Brnem
a Sun Drive Communications s.r.o. se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno, Brno-střed u Vás
objednáváme dílčí plnění této smlouvy pro zajištění reklamních a marketingových služeb pro prezentaci
rodinné politiky Odboru zdraví na akci Svátek seniorů 18.9.2022, v následujícím rozsahu vybraných služeb
uvedených v Příloze 1 Nabídka služeb dodavatele rámcové smlouvy:
Zajištění 1-2 osob na stánek rodinné politiky města Brna na akci Svátek seniorů na Zelném trhu v Brně
dne 18.9. od 7:00 do 19:00 h.
Plnění bude zahrnovat:
- rozdávání letáků a informování veřejnosti o aktivitách Odboru zdraví po celou dobu konání akce
- montáž a demontáž stánku, příprava vybavení stánku
- zabalení zbývajících tiskovin a reklamních předmětů
Stánek a jeho vybavení (4 závaží, stůl, 2 židle, stojan na letáky a banner rodinné politiky), informační materiály
a propagační předměty zajistí objednatel.
Předmět plnění této objednávky je zcela v souladu a ve výše podrobně specifikovaném rozsahu vámi podané
cenové nabídky (Rámcová smlouva č. 7122221808, Příloha 1 Nabídka služeb dodavatele).

CENA BEZ DPH:

6 300 Kč

DPH: (21%)

1 323 Kč

CENA CELKEM S DPH:

7 623 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

18. 9. 2022

MÍSTO REALIZACE:

Zelný trh v Brně

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor zdraví
Dominikánské nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz

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 email:
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 jejího uveřejnění.
S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví MMB

Objednávku přijímám dne: 14. 09. 2022
Statutární zástupce:
Jiří Carda
Jméno a podpis:

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,
Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno
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