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OBJEDNÁVKA:

Zhotovení a dodání reflexních a propagačních předmětů s vlastním potiskem

OBJEDNAVATEL:

Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 197/3, 602 00
Brno
zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

DODAVATEL:

CZECH IMAGE GROUP s.r.o., Sladovnická 508/19, 620 00 Brno
IČO: 29282551, DIČ: CZ29282551

Objednáváme si u Vás zhotovení a dodání čtyř druhů reflexních a propagačních předmětů s vlastním
potiskem.
Parametry zakázky:
- materiál reflexních předmětů musí být provedený v rozsahu normy dle ČSN EN 13356, z měkkého
plastu,
Celkový počet předmětů bude 2603 kusů, z toho:
- reflexní páska na ruku, rozměry 32x3 cm, počet – 500 ks, barvy žluté, potisk logem „Brno město pro
rodiny“ o průměru 1,2 cm, umístit na pásce vlevo, vedle umístit logo „Brno“ o velikosti cca 1,2 cm,
barva potisku černá,
- svítící tkaničky, rozměry 120x0,8 cm, počet - 103 ks, barvy modré, potisk obalu na tkaničky logem
„Brno město pro rodiny“ a „Brno“ o průměru 1 cm, barva potisku černá na bílém podkladu,
- propiska a zvýrazňovač 2v1, rozměry 1x14,1 cm, počet – 1000 ks, barvy žluté, barvy náplně propisky
modrý inkoust a zvýrazňovače žlutý, potisk na výšku a na šířku 2x4 cm logem „Brno město pro rodiny“,
- reflexní přívěšek – stopa (psí packa), rozměry 5,5x4,9 cm, počet – 1000 ks, barvy žluté, potisk z jedné
strany uprostřed předmětu umístit logo „Brno město pro rodiny“ o velikosti 3x3 cm, barva potisku černá,
- doprava a dodání na adresu objednavatele.
K potisku budou obě loga zaslané objednavatelem v elektronické podobě e-mailem.
Žádáme Vás o zaslání grafického návrhu k odsouhlasení.
CENA BEZ DPH:

32.912,50 Kč

DPH (21%):

6.911,62 Kč

CENA CELKEM S DPH:

39.824,12 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

11.11.2020
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MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno

ÚHRADA:

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

UPOZORNĚNÍ:

Fakturu je třeba doručit nejpozději do 27.11.2020. V případě nedodržení výše
uvedených náležitostí této objednávky může být faktura vrácena dodavateli.

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti
dnem její akceptace.

S pozdravem

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví MMB
„podepsáno elektronicky“

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 27.10.2020 (ústně)
Jméno a příjmení statutárního zástupce: Ing. Radovan Blaška, MBA
Podpis:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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

DORUČOVACÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,
Dominikánské nám. 197/3, 602 00 Brno
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