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NAŠE Č. J.: MMB/0015707/2020 Livecoffee s.r.o.  

Opálkova 754/8  

635 00 Brno 

 

IČ: 08329451 

DIČ: CZ08329451 

č. účtu: 2801658418/2010 

 

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

    
DATUM: 13. 1. 2020  

POČET LISTŮ: 01   

  

  

OBJEDNÁVKA: Objednávka doprovodného programu na stánku města Brna na veletrhu 
Regiontour 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednávám zajištění doprovodného programu na stánku města Brna na 
veletrhu Regiontour dne 16. 1. 2020.  

Předmět plnění: 
Předmětem plnění je prezentace brněnské barové scény, a to formou představení 3 degustačních drinků. 
Důraz bude kladen na chuť a design drinků, které by měly mít spojitost s: obdobím První republiky – 

požadavek vychází z tématu stánku 90 let výročí dostavby vily Tugendhat a 150 let od narození architekta 
Adolfa Loose, městem Brnem a Jihomoravským krajem. Drinky budou nabízeny v následujících časech a 
počtech: 

 1x dopolední a 1x odpolední degustace 50 drinků, cca 30minutový vstup a rozhovor s moderátorem,  

 200 plných drinků na večírku (150 alkoholických a 50 nealkoholických), který proběhne na stánku 
v čase 17–19 hod. 

 

CENA bez DPH: 27 000,- Kč 

DPH 21 %: 5 670,- Kč 

CENA s DPH: 32 670,- Kč 

Cena je včetně zajištění kelímků na degustační drinky, sklenic na plné drinky, pomocného barmana na 
večírek. 
 

Místo plnění: BVV, Výstaviště 1, Brno, Pavilon P, expozice města Brna a JMK 

Čas plnění: 11.00 – 19.00 (plus potřebný čas na přípravu před začátkem a čas na úklid po skončení 
programu) 
 

ÚHRADA:  fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury) 
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UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. K faktuře prosím 
přiložte kopii objednávky. Fakturu je třeba doručit nejpozději do dvou měsíců po 
DÚZP, nejpozději však do 10. 12. 2020 na adresu statutárního města Brna (viz 
fakturační údaje) – na obálku uveďte „Kancelář marketingu a cestovního ruchu“ 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. MgA. Barbora Podhrázská 

vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: 

CZ44992785 
 


