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NAŠE Č. J.: MMB/0100590/2021 Vážená paní

Mgr. Lucie Horáková

Fr. Hrubína 738/5

674 01 Třebíč

IČO 02984075

SPIS. ZN.: 7300/OK/MMB/0100590/2021

VYŘIZUJE: Tomáš Štěpánek
TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 09.03.2021

POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732100009

Objednávka služeb – zajištění grafického návrhu webového banneru pro propagaci architektonicko-

výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěži o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí

v Brně“

Vážená paní magistro,

objednáváme u Vás grafický návrh (webový banner) na inzerát k propagaci architektonicko-výtvarné

otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“.

Požadované rozměry webového banneru jsou 500x500 px; 600x300 px a 960x540 px. Součástí objednávky

je také grafika ve stejném vizuálním stylu jako webový banner. Ta bude dosahovat tiskové kvality a její

rozměry budou 190x127 mm.

CENA BEZ DPH: 10 000,- Kč

DPH (21%): NEPLÁTCE

CENA CELKEM S DPH: 10 000,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 12.03.2021

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: Fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Fakturu je třeba doručit nejpozději do 01.05.2021

Faktura musí obsahovat:

- označení objednatele a zhotovitele, sídla, identifikační údaje;

- údaj o zápisu v ostatní evidenci;

- číslo faktury – daňového dokladu;

- číslo objednávky;

- datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti;

- označení banky a č. účtu registrovaného u správce daně v Registru plátce DPH, na který bude výše
uvedená finanční částka uhrazena;

- označení služby;
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- fakturovanou částku;  
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


