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OBJEDNÁVKA:

Mikin s propagačním logem #PripravBrno

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u Vás na základě vaší nabídky ze dne 02.09.2020 objednává mikiny
s propagačním logem #PripravBrno na podporu stejnojmenné kampaně. Sjednaná cena za mikiny s propagačním logem
bude 37 195,04 Kč bez DPH. Reklamní mikiny budou vyhotoveny v následujících velikostech, barvách, a to včetně barvy
potisku. Tabulka je přiložena k objednávce ve formátu (*.xlsx). Mikin bude celkem 100 ks (47 ks pánských, 53 ks
dámských), každá bude mít logo #PripravBrno na pravém rukávu (šíře 20 cm) a obrys faviconu v podobě lístečku (6 cm)
na levé straně kapsy mikiny.
S

Barvy panských mikin:
bílá/námořnícká modrá - 0155
černá/melírová - 0258
královská modrá/bílá - 0501
nebesky modrá/bílá -1001
sytě zelená/bílá - 2001
světle rúžová/melírová - 4858
námořnická modrá/melírová - 5558
lahvově zelená/melírová -5658
granátová/melírová - 5758
melírová/černá - 5802
červená/černá - 6002
počet kusů
Barvy dámských mikin:
ičerná/melírová - 0258
královská modrá/bílá - 0501
nebesky modrá/bílá -1001
sytě zelená/bílá - 2001
světle rúžová/melírová -4858
námořnická modrá/melírová - 5558
melírová/černá - 5802
červená/černá - 6002
rúže/purpurová - 7871
čokoládová/sv. zelená - 87114
počet kusů
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CENA BEZ DPH:

37 195,04 Kč

DPH:

7 810,96,- Kč (21%)

CENA CELKEM S DPH:

45 006,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

30.09.2020

ÚHRADA:

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury)
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UPOZORNĚNÍ:

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
30°i 0 2020^VCe mŮŽe
faktUra Vlácena dodavate|i- Fakturu je třeba doručit nejpozději do

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

Ing. Martin Vaněček
x
Vedoucí odboru životního prostředí
FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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