Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor kultury

NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:

MMB/0333330/2021
7300/OK/MMB/0333330/2021

VYŘIZUJE:

Tomáš Štěpánek

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrrn

Vážená paní
vedoucí reklamy
Technické sítě Brno, a.s.
Barvířská 822/5
602 00 Brno
IČO 25512285

DATUM:

25.06.2021

Elektronicky

POČET LISTŮ:

02

TELEFON:
E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9732100038
Objednávka služeb – vyvěšení a svěšení banneru moravského znaku na štít Jezdecké sochy Odvahy
umístěné na Moravském náměstí
Vážená paní vedoucí,
objednáváme u Vás umístění banneru moravského znaku na štít Jezdecké sochy Odvahy nacházející se na
Moravském náměstí, a to prostřednictvím jednorázového vyvěšení v pátečních odpoledních hodinách dne 2.
července 2021 a následného svěšení banneru ve středečních dopoledních hodinách dne 7. července 2021.
Dle domluvy je banner s moravským znakem v současné době uskladněn v prostorách Technických sítí
Brno, akciové společností, a bylo dohodnuto, že stejná společnost bude zajištovat jednorázové vyvěšení a
svěšení.
Dle ceníku schváleného představenstvem Technických sítí města Brna, a. s., činí cena za jednorázové
vyvěšení a svěšení banneru 3 658 Kč bez DPH (doprava plošiny, práce plošiny, montáž/demontáž).

CENA BEZ DPH:
DPH (21%):
CENA CELKEM:
TERMÍN PLNĚNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

3 658,- Kč
768,18,- Kč
4426,18,- Kč
vyvěšení 2.7.2021; svěšení 7.7.2021
Brno
Fakturou (splatnost min. 21 dní ode dne doručení faktury)
Fakturu je třeba doručit nejpozději do 31.07.2021

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
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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