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OBJEDNÁVKA: Promítání propagačních spotů k projektu Připrav Brno v kině Scala

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna u Vás objednává promítání propagačních spotů k projektu Připrav Brno

v kině Scala v měsících září až prosinec 2020 na základě vaší nabídky ze dne 20. 7. 2020.

Předmětem objednávky je promítání krátkých propagačních spotů v délce 6 a 10 sekund (uváděných nikoli bezprostředně

po sobě, ale vždy proložené dalšími spoty) s garancí uvedení minimálně před 50 projekcemi v rámci 1 měsíce. Propagační

spoty byly zaslána na email:

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

28.000,- Kč

5.880,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 33.880,-Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

MÍSTO PLNĚNÍ:

1. září až 31. prosinec roku 2020

Kino Scala

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)

Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu prací
a jejich rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě nebo dojde k odstoupení zhotovitele
prací od smlouvy, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě nebude proplacena
v plné výši. Nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací. Na
základě tohoto oceněni bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V případě nedodržení
výše uvedené Ihůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může
být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba doručit nejpozději do 5.12. 2020.

ÚHRADA:

UPOZORNĚNI:

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu odběratele (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Příjemce, Magistrát města
Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno“.

S pozdravem

Vedoucí odboru životního prostředí
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