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NAŠE Č. J.: MMB/0347785/2020 CAT CUT s.r.o. 

Kanice191 

664 01 KANICE 

 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

ID DATOVÉ 
SCHRÁNKY: 

  

    

DATUM: 24.08.2020 IČ: 27670210 

 

POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA: Roll-up bannerů, venkovních bannerů 

 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme výrobu dle níže uvedené specifikace: 
 

Požadované parametry roll-up banner: cena 2699,- Kč/ks bez DPH 

 

Obecné požadavky: 
- Roll-up PET film 420 g + mechanika DELTA LINE, UV tisk 4/0 
- Rozměr 85 x 200 cm 
- Potisk – plnobarevný, jednostranný (grafika vlastní, bude dodána zadavatelem) 
- Roll-up vyšší kvality, spodní kazeta bez nožiček 
- Včetně polstrovaného pouzdra 
- Tisková data: dodá zadavatel 

 

Požadované množství: 
- 3 ks (každý kus jiný motiv) 

 

Požadované parametry venkovní bannery: 

 

Typ 1 –  cena 680, Kč/ks bez DPH 

Obecné požadavky: 
- Venkovní banner rozměr: 85 x 200 cm 
- Barevnost: UV tisk 4/0 
- Materiál: banner laminovaný 450 g, podvařené okraje, omyvatelné, s oky 10 mm pro zavěšení (po 

cca 40 cm), včetně samovázacích pásků pro uchycení (instalace není součástí zakázky) 
- Tisková data: dodá zadavatel 
-  

Požadované množství: 
- 2 ks (každý kus jiný motiv) 
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Typ 2 – cena 680,- Kč/ks bez DPH 

Obecné požadavky: 
- Venkovní banner rozměr 200 x 85 cm 
- Barevnost: UV tisk 4/0  
- Materiál: banner laminovaný 450 g, zapravené okraje, omyvatelné, s oky 10 mm pro zavěšení (po 

cca 40 cm), včetně samovázacích pásků pro uchycení (instalace není součástí zakázky) 
- Tisková data: dodá zadavatel 

 

Požadované množství: 
- 2 ks (každý kus jiný motiv) 

 

 

CENA BEZ DPH:   10.817,- Kč 

DPH (21%):   2.271,57 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  13.088,57 Kč 

TERMÍN DODÁNÍ:   do 27. 8. 2020 

MÍSTO DODÁNÍ: Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 12, Brno  

 

 

 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury), fakturováno bude dle 
skutečného plnění 

 

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 

 


