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OBJEDNÁVKA: Set pro prvňáky 2020 – kompletace a distribuce 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme kompletaci 4200-4300 ks dárkových setů pro prvňáky a 
jejich distribuci do 80 brněnských základních škol v termínu 24. – 31. 8. 2020, bližší specifikace viz níže. 
 

Specifikace setů pro prvňáky: 

- kompletace 9 propagačních předmětů do sportovního batohu,  

- celkem 10 propagačních předmětů (stahovací batoh, pastelky, omalovánky, puzzle, pexeso, 

záložka, vodové barvy, ořezávátko, reflexní přívěšek, informační leták) 

- rozvoz setů do cca 80 brněnských základních škol dle seznamu dodaného objednatelem. 

Kompletováno bude 4.200 sad, dalších 100 sad na základě písemného pokynu zadavatele. Fakturace dle 
skutečnosti. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na kompletaci a distribuci vč. balného a dopravy.  
 

CENA BEZ DPH:   32.465,00 Kč (cena za kompletaci 1 setu: 7,55 Kč bez DPH) 
DPH (21%):   6.817,65 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  do maximální výše 39.282,65 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   kompletace od 10. 8. 2020, distribuce do škol v termínu 24. – 31. 8. 2020 

MÍSTO DODÁNÍ:  ZŠ dle seznamu dodaného objednatelem 

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. Markéta Soukupová, MBA 

vedoucí  Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

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

CZ44992785 
 


