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NAŠE Č. J.: MMB/0148431/2021 CHOCOGASTRO, s.r.o. 

Pustiměř  č. ev. 54 

683 21 Pustiměř 
  

SPIS. ZN.:  
  
VYŘIZUJE:  
TELEFON:  
E-MAIL:  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn  
    
DATUM: 31.03.2021 IČ: 25592424 
POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA: Reklamní cukrovinka města Brna – mandle 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme dodání 8 000 ks mandlí v hořké čokoládě, 8 000 ks mandlí 
v mléčné čokoládě se skořicí, dle níže uvedené specifikace. 
 

Specifikace: 

8 000 ks mandlí v hořké čokoládě, 8 000 ks mandlí v mléčné čokoládě se skořicí, 1 ks 4-5 g 

Grafika:  bílý/červený obal s grafikou a logem města Brna, na zadní straně informace o obsahu „Mandle 
v hořké čokoládě“ / „Mandle v čokoládě se skořicí“ včetně popisu v AJ a informací o alergenech, 

Balení:   flowpack v bílé/červené barvě s logem, 500 ks v kartonu, 

Trvanlivost: minimálně 9 měsíců ode dne dodání 
Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení a dopravy na místo dodání. 
 

CENA BEZ DPH:   42.000,00 Kč (cena za kus 2,625 Kč) 

DPH:       6.420,00 Kč (15% mandle, 21% tisková příprava) 
CENA CELKEM S DPH:  48.420,00 Kč 

TERMÍN DODÁNÍ:  1. polovina objednávky zahrnující oba druhy mandlí (4 000/4 000 ks) do 28. 4. 2021, 

2. část objednávky do 31. 8. 2021. Objednatel je oprávněn od objednávky odstoupit, 

pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně provedené dílo ve stanovené lhůtě.  

MÍSTO DODÁNÍ:  Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 12, Brno 

ÚHRADA:  fakturou (2 platby po dodání zboží, 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 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 
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