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VÁŠ DOPIS Č. J.:  BMS creative s.r.o. 

Bratislavská 2 

602 00 BRNO 

 

IČ: 26245612 

ZE DNE:  
NAŠE Č. J.:  MMB/0165554/2020 
SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 
E-MAIL:  
    
DATUM: 21.04.2020   
POČET LISTŮ: 02   
    
    

Objednávka grafiky a tisk folie pro vitrínu na Nové radnici 
 

Vážení, 
 

na základě Vaší nabídky závazně objednávám výrobu grafiky a tisk fólie pro vitrínu na Nové radnice, práce 
zahrnují: 

 deinstalace stávající folie a příprava pro instalaci nové, 

 vytvoření a úprava grafiky uchazečem dle dodané struktury a podkladů od zadavatele, 
 instalace nové fólie o rozměrech 1850x1148mm, 
 nadpisy kapitol, logo a grafické prvky budou lepeny samostatně (řezaná grafika), 
 fotografie zastupitelů budou lepeny samostatně na instalovanou folii tak, aby bylo možné jednotlivé 

osoby v následujících letech měnit v případě potřeby, tj. bez nutnosti měnit celou folii. 
 

Rozměry a počet fotografií: 
 49x68mm – 55ks 

 49x73mm – 12ks 

 40x54mm – 7ks 

 

Tisková data Vám budou zaslána nejpozději 22. 4. 2020. 

 

Rozpočet obsahuje kompletní náklady na zhotovení, balení a dodání díla.  
 

Maximální cena bez DPH:  6 850,0 Kč 

DPH 21 %: 1 438,5 Kč 

Cena s DPH: 8 288,5 Kč 

 

Termín dodání: nejpozději do 28. 4. 2020 

Místo dodání: Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno 

 

Kontaktní osoba:  
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Úhrada: fakturou (splatnost min. 14 dnů 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.   

 

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte 
„Kancelář marketingu a cestovního ruchu“. K faktuře, prosím, přiložte kopii objednávky. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 Mgr. Bc. Jakub Geisler 

 pověřen zastupováním doč. neobsaz. funkce vedoucí/ho  

 Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 

Fakturační údaje: 
Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 196/1 

602 00 Brno 

IČ: 44992785                           
DIČ: CZ44992785 

 
 


