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Propagační banner v novinách Moravské hospodářstvíOBJEDNÁVKA:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u Vás na základě vaší nabídky ze dne 12.08.2020 objednává
propagační banner v nejbližším vydání (9-10/20) novinách Moravské hospodářství za účelem propagace soutěže E.ON
Energy Globe, Sjednaná cena za propagační banner v novinách bude 49 400,- Kč bez DPH. Nežli budou dány noviny
k tisku, budou zaslány na adresu k případné korektuře. Dále k objednávce přidáváme
vystoupení na mimořádném setkání v rámci veletrhu URBIS a představení „zelených střech" a „memoranda" - partnerství

v hodnotě 50 000 Kč - zdarma.

49 400,- Kč

10 374,-Kč (21%)

59 774,-Kč

31.08.2020

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 ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
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
30.09.2020.

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“.
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