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NAŠE Č. J.: MMB/0089972/2021 Vážený pan

BMS creative s.r.o.

Bratislavská 2/183

602 00 BRNO

IČ: 26245612

DIČ: CZ26245612

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 22.2.2021

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Oprava a aktualizace grafiky a výroba informačních materiálů pro výstavu

Kam kráčíš?

Vážený pane,

závazně objednáváme aktualizaci a výrobu informačních materiálů k výstavě v Urban centru dle přiložené

specifikace, vč. dopravy na místo určení.

Specifikace:

1. CLV cca 120 x 170 cm
oprava tiskových dat 1 ks
tisk CLV papír 1 ks

2. plakát 60 x 168 cm
úprava formátu, oprava tiskových dat 1 ks
tisk 4 + 0, 150 g, KM 1 ks

3. banner exterierový 50 x 160 cm
úprava formátu, oprava tiskových dat 1 ks
výroba bannerovina, očka v rozích 1 ks

4. banner exterierový 140 x 235 cm
úprava formátu, oprava tiskových dat 1 ks
výroba mash /+/ 1 ks

/+/ formát: š.1400 x v.2350 mm, specifikace: síťovina (mesh), potištěná plocha š.1400 x v.2350 mm,
navíc nahoře a dole tunýlky pro úchytná lanka alespoň o průměru 5 cm, svár nelepit, ale svařit

5. webbanner Brno, pdf, jpg
úprava formátu, oprava dat 1 ks

6. webbanner UC, pdf, jpg
úprava formátu, oprava dat 1 ks

_______________________________________________________________________

CENA CELKEM bez DPH nepřekročí: 15 000,- Kč
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TERMÍN DODÁNÍ: do 1. března 2021

MÍSTO DODÁNÍ: Oddělení strategického plánování MMB, Husova 12, Brno

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.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

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

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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