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NAŠE Č. J.: MMB/0084215/2021 Veletrhy Brno, a.s. 

Výstaviště 405/1 

603 00 Brno – Pisárky 

IČ: 25582518 

SPIS. ZN.:  

VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

DATUM: 18. 2. 2021   

POČET LISTŮ: 1   

  

OBJEDNÁVKA: Navigačních cedulí v areálu BVV do očkovacího centra, dolepení ikony vozíčkáře 

 

Na základě vaší nabídky objednáváme výrobu a instalaci navigačních cedulí do očkovacího centra 
v pavilonu G2, v areálu BVV. 
 

3 x velkorozměrové směrovníky 2,5 x 2,9 m - dle grafiky MMB: 

 

o 1 x jednostranný přelep na oboustranné ceduli u 4. brány (směrovník OČKOVACÍ 
CENTRUM rovně a vpravo s ikonou vozíčkáře) 

o 1 x jednostranný polep – OČKOVACÍ CENTRUM, směrovník k parkovišti (pozice G09-2) 
o 1 x jednostranný – výjezd u pavilonu Z (pozice G12-9) 

 

2 x dolep ikony vozíčkáře na velkorozměrový směrovník o rozměrech 400 x 400 mm: 
 

o 1 x na druhou stranu směrovníku za bránou č. 4 (pro ty, kteří pojedou přes bránu č.5) 
o 1 x na směrovník za hlavním vstupem 

 

 

Grafika výroba 5 x 2,5 x 2,9 m včetně nalepení a laminace (3x)   18.009,- Kč bez DPH 

Montáž/Instalace/návoz poutačů (2 ks)     11.120,- Kč bez DPH 

Půjčovné systému směrovníků Monti     1,- Kč bez DPH 

Grafika výroba 400 x 400 mm, včetně nalepení a laminace (2x)  530,- Kč bez DPH 

 

Podklady zajistí objednatel, tisk a instalaci, deinstalaci a umístění směrovníků zajistí dodavatel.  

 

CENA CELKEM BEZ DPH:   29.660,- 

DPH (21%):     6.228,60,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:   35.888,60,- Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:    do 2 dní od dodání podkladů 

MÍSTO PLNĚNÍ:   Brno – areál BVV 

ÚHRADA:    fakturou splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury 

 
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 
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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 

 


