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OBJEDNÁVKA: Reklamní předmět – sada na čištění bot 
 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme dodání sady na čištění bot v počtu 300 ks, dle níže 
uvedené specifikace. 
Specifikace: 

- sada na čištění bot v černém pouzdře na zip (bezbarvý krém na boty, nazouvací lžíce, kartáč a 
čisticí hadřík), pouzdro z polyesteru 70D 

- rozměry: 12,5 x 5 x 6,5 cm  
Grafika: bílé logo města Brna o rozměru cca 35 x 20 mm, technologie potisku – transferový potisk 

 finální grafika bude před zahájením výroby odsouhlasena zadavatelem 

Počet: 300 ks 
 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení a dopravy na místo dodání. 
 

CENA BEZ DPH:  15.240,00 Kč (50,80 Kč/ks) 

DPH (21%):      3.200,40 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  18.440,40 Kč  

TERMÍN DODÁNÍ:   3 týdny ode dne doručení závazné objednávky 

MÍSTO DODÁNÍ:  Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 12, Brno 

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 dodavateli. Fakturu je třeba 
doručit nejpozději do dvou měsíců po realizaci zakázky 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: 
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