Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce

NAŠE Č. J.:

MMB/0385068/2020

s s.r.o.

SPIS. ZN.:

Veveří 456/9
VYŘIZUJE:

602 00 Brno-Střed

TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrrn

DATUM:

10. 9. 2020

IČO: 04977297

POČET LISTŮ:

OBJEDNÁVKA:

Objednávka titulkování propagačních videí a fotografií v rámci kampaně Dáme
na vás

objednávám tímto u vás titulkování k cca 50 videím o délce cca 30 s pro účely prezentace finálových projektů v Dáme
na vás, participativním rozpočtu města Brna, která vaše společnost vyrábí na základě objednávky
MMB/0383553/2020.
Poptávaná videa se natáčí pro účely umístění na facebooku a na webu damenavas.brno.cz. Společnost KREJTA
solutions s.r.o. dodá videa otitulkovaná. Přepis titulků dodá Kancelář participace na základě audio stopy, kterou zašle
KREJTA solutions s.r.o. nejpozději druhý den po natočení stopy.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):

20 000,00 Kč
4 200,00 Kč

CENA CELKEM S DPH:

24 200,00 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

12. 9.–30. 9. 2020

MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

Fakturu je třeba doručit nejpozději do 14. 10. 2020. V případě nedodržení výše uvedené lhůty
splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena
dodavateli.
Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu
nejpozději do 5 dnů od
obdržení objednávky. Odsouhlasením této o
tníci na vědomí, že
statutární město Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a obsah této objednávky a její
potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky,
za současného respektování výjimek zde uvedených.

Originál faktury, prosím, zašlete pomocí datové schránky nebo na adresu Kanceláře participace (viz kontaktní údaje).
S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
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IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Magistrát města Brna, Kancelář participace, Husova 12, 601 67 Brno
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