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POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Objednávka: Propagace veletrhu URBIS pro Statutární město Brno

Vážená paní, 

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9. 2. 2023 a zohlednění aktuálního dění kolem veletrhu URBIS 

závazně  objednáváme propagaci  URBISu  na  konferenci  „Smart  city  v praxi  VIII“  21.  března  2023  na 

Výstavišti Brno na veletrhu AMPER 2023. 

Propagace URBISu proběhne formou přednášky zástupcem města Brna a distribuce propagačních letáků 

URBIS, budou-li k dispozici.

Propagace URBISu dále  proběhne formou uveřejnění  bannerů (Banner  200x200 px  bez  animace  bude 

uveřejněn od doby, kdy bude rozhodnut termín URBISu 2024 a od dodání banneru do konce listopadu 2023) 

na  webových  stránkách  www.smartcityvpraxi.cz a  www.proelektrotechniky.cz,  uveřejněním  pozvánky  na 

URBIS v  sekci „Pozvánky na akce“ na portále Proelektrotechniky.cz od dodání tiskové zprávy do listopadu 

2023. 

CENA BEZ DPH:   39 000,-Kč  

DPH (21%):                      8 190,-Kč 

CENA CELKEM S DPH:  47 190,-Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:                   21. 3. 2023, uveřejnění banneru na URBIS od doby, kdy bude rozhodnut  

 termín URBISu 2024 do konce listopadu 2023                       

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno a online

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury), půjde o 2 faktury – první  
                                      plnění po konferenci ve výši 80% nabídkové ceny, druhá část plnění na konci celé   
                                      akce
UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 

uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.
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Objednatel požaduje doručení faktury primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn). Nemá-li dodavatel
datovou schránku, zašle fakturu na e-mail:
odvarkova.lenka@brno.cz.
Obojí platí v případě, že ekonomický systém dodavatele 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, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Dominikánské náměstí 196/1,
602 00 Brno.

S pozdravem

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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