
Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí

B R řM O

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:
MMB/0401948/2020 Kangaroo group, a.s.

Komenského 1056

664 53 Újezd u Brna

IČO 29298687VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Bc. Simona Bartoňková

DATUM:

POČET LISTŮ:
25. 09. 2020

2

OBJEDNÁVKA: Roll-upy pro prezentaci činnosti Oddělení motivačních programů

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si u Vás na základě vaší nabídky ze dne 24.09.2020 objednává 9 ks roll-
up bannerů v rozměru Standard plus 85x200 cm k propagaci činnosti oddělení Motivačních programů. 5 ks roll-up bannerů
bude vyrobených zcela nových (roll-up + banner), u zbylých 4 ks roll-up bannerů se bude jednat pouze o výměnu bannerů
za nový, stávající rollupy budou zaslány na adresu v hlavičce. Sjednaná cena za roll-up bannery bude 10 390 Kč bez DPH.
Náhled roll-pů bude zaslán na adresu
Popis roll-up bannerů:
1. roll-up banner - Brno_klimaticka_zmena_rollup_kolo
2. roll-up banner - Brno_klimaticka_zmena_rollup_okno
3. roll-up banner - Brno_klimaticka_zmena_rollup_topeni
4. roll-up banner - Brno_klimaticka_zmena_rollup_voda
5. roll-up banner - Ekodotace_rollup_850x2000mm_destovka
6. roll-up banner - Ekodotace_rollup_850x2000mm_nabrezi
7. roll-up banner - Ekodotace_rollup_850x2000mm_salinkarta
8. roll-up banner - Ekodotace_rollup_850x2000mm_strecha
9. roll-up banner - Ekodotace_rollup_850x2000mm_vnitroblok

CENA CELKEM S DPH: 12 571,90 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

30.10.2020

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
30.11.2020.

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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S pozdravem

Ing. Vlartin Vaněček

Vedoucí odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
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