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664 53 Újezd u Brna  
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POČET LISTŮ: 2   

  

  

OBJEDNÁVKA: Venkovní systémy – muší křídla, beach flag 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme dodání reklamních vlajek s logem města Brna dle níže 
uvedené specifikace. 
 

1. Muší křídla FLY WING 250 

 

Počet: 2 ks 

Sestava je tvořena: 

- rozměry: šířka 91 cm, výška 280 cm (od země včetně stojanu), samotná vlajka 250 cm, 

- hliníkovou konstrukcí,  
- kovovým křížovým stojanem, 
- samotnou vlajkou ze 100% polyesteru (PES) Polyflag, 110 g/m2 s celoplošným sublimačním 

potiskem, průtisk 78 %, 
- přepravním vakem se zipem po celé délce a s uchy. 

 

Grafika: grafický návrh dodá uchazeč (finální grafika bude před zahájením výroby odsouhlasena 
zadavatelem) 

 

2. Muší křídla FLY WING 300 

 

Počet: 2 ks 

Sestava je tvořena: 

- rozměry: šířka 91 cm, výška 330 cm (od země včetně stojanu), samotná vlajka 300 cm, 

- hliníkovou konstrukcí,  
- kovovým křížovým stojanem, 
- samotnou vlajkou ze 100% polyesteru (PES) Polyflag, 110 g/m2 s celoplošným sublimačním 

potiskem, průtisk 78 %, 
- přepravním vakem se zipem po celé délce a s uchy. 

 

Grafika: grafický návrh dodá uchazeč (finální grafika bude před zahájením výroby odsouhlasena 
zadavatelem) 
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3. BEACH FLAG 350 

 

Počet: 2 ks 

Sestava je tvořena: 

- rozměry: šířka 88 cm, výška 345 cm (od země včetně stojanu), samotná vlajka 300 cm, 

- hliníkovou konstrukcí,  
- kovovým křížovým stojanem, 
- samotnou vlajkou ze 100% polyesteru (PES) Polyflag, 110 g/m2 s celoplošným sublimačním 

potiskem, průtisk 78 %, 
- přepravním vakem se zipem po celé délce a s uchy. 

 

Grafika: grafický návrh dodá uchazeč (finální grafika bude před zahájením výroby odsouhlasena 
zadavatelem) 

 

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

CENA ZA VLAJKY BEZ DPH:   15 202,00 Kč  

DPH (21%):         3 192,42 Kč 

CENA VLAJKY CELKEM S DPH:   18 394,42 Kč  
 

4. Závrtný plastový podstavec – pro umístění vlajky do písku, sněhu a kypré zeminy 

 

Počet: 4 ks 
   

CELKOVÁ CENA ZA PODSTAVCE bez DPH: 1 476,00 Kč  

DPH (21%):        309,96 Kč  

CENA PODSTAVCE CELKEM S DPH:  1785,96 Kč 
 

CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY bez DPH:  16 678,00 Kč  

DPH (21%):     3 502,38 Kč 

CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY s DPH:  20 180,38 Kč 
 

TERMÍN DODÁNÍ:   max. 3 týdny od 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: 

CZ44992785 
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