Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor zdraví

NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:

MMB/0259370/2020
OZ/MMB/0015716/2020/93

VYŘIZUJE:

MgA. Petr Vlha

Kangaroo group, a.s.
Komenského 1056
664 53 Újezd u Brna

TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrrn

DATUM:

30.6.2020

POČET LISTŮ:

03

OBJEDNÁVKA:

Grafické práce a dodání reklamních předmětů s potiskem

IČO: 292 98 687

Objednáváme u vás tvorbu grafické práce a dodání reklamních předmětů s potiskem, a to na základě
provedeného poptávkového řízení vedeného pod č.j. MMB/0217436/2020 ze dne 9. 6. 2020. Pro stanovení
rozsahu a specifikace požadavků, které jsou předmětem objednávky, nám byla podkladem vámi dodaná
cenová nabídka zpracovaná v souladu s podmínkami zadávacího řízení ze dne 16. 6. 2020, evidovaná pod
č. j. MMB/0246945/2020, a další doplňující požadavky na grafické práce a dodání reklamních předmětů
s potiskem, které vyplynuly následně v návaznosti na současně probíhající jednání se zástupci vedení města
Brna a Magistrátu města Brna, v průběhu kterého bylo od záměru nechat vyrobit a potisknout grafikou vizuálu
projektové kampaně „Darujme krev pro Brno“ bílé dvouvrstvé bavlněné roušky upuštěno.
Ve Specifikaci požadavků na Grafické práce a dodání reklamních předmětů s potiskem, která je přílohou této
objednávky, proto není položka 4. Výšivka dodaných bílých bavlněných dvouvrstvých roušek uvedena.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

43.730,- Kč
9.183,30 Kč
52.913,30 Kč
do 31.07.2020
OZ MMB, Dominikánské nám. 3, Brno
fakturou, v max. 2 splátkách (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti
dnem její akceptace. Akceptaci objednávky je možné učinit i ústně.
S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví
podepsáno elektronicky
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Potvrzuji přijetí objednávky dne:

1. 7. 2020

Jméno a příjmení statutárního zástupce:

Zdeněk Máca

Podpis:

akceptace objednávky učiněna ústně (telefonicky)

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Příloha 1

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA GRAFICKÉ PRÁCE A DODÁNÍ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
S POTISKEM

Specifikace

ks

1. Potisk dodaných bílých bavlněných triček různých velikostí (S, M, L, XL, XXL; trička dodá zadavatel VZ)
– počítány dva rozměry potisku
a) přední strana – motiv: Srdce s kapkou (dle grafického vizuálu) – sítotisk, Pantone 1/0
b) zadní strana – motiv: text „4,5 dl pro život“ (dle grafického vizuálu), text „Už běžím…!“ –
sítotisk, Pantone 2/0

170

2. Nafukovací balónky s potiskem
a) 250 ks červených bal. s bílým potiskem – motiv: Srdce s kapkou a text „Díky, Brno!“
(dle graf. vizuálu) – sítotisk, 1/0
b) 250 ks bílých bal. s červeným potiskem – motiv Srdce s kapkou a text „Díky, Brno!“
(dle graf. vizuálu) – sítotisk, 1/0

500

3. Biologicky rozložitelné kelímky SWEET 470 ml (0,4 l) s červeným potiskem
a) potisk: vyznačení rysky objemu 4,5 dl a text „4,5 dl pro život“ (dle grafického vizuálu) –
Tampontisk, 1/0

500

4. Tisk fotografií 13×18 cm
a) 2 motivy à 500 ks, lesk

1 000

5. Tisk plakátů A3 (na výšku)
a) grafika – plakát eventu (12. 9. 2020, Běh na krev) – 2 motivy (dle grafického vizuálu –
1× Adam Ondra, 1× Lucie Šafářová)
b) tisk 2 motivy à 100 ks, 4/0, 135 g/m 2, křída mat

2
200

6. Tisk plakátů A2
a) 6 motivů à 10 ks, 4/0, 135 g/m 2, křída mat

100

b) 2 motivy à 20 ks, 4/0, 135 g/m 2, křída mat
7. Tisk plakátů A1
a) 2 motivy à 9 ks, 4/0, 135 g/m 2, křída mat

18

8. Kartonový tubus s uzávěry – A1 s potiskem
a) potisk: text „Už běžím…! Díky, Brno!“ (dle grafického vizuálu) – sítotisk, Pantone 1/0
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