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OBJEDNÁVKA: Organizační zajištění a realizace přednášek  

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno 

zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno  

IČO: 70288101 

 

 
Objednáváme u Vás organizační zajištění cateringu na akce v tomto rozsahu: 
 

a) Dodání občerstvení na akce v rámci „Brněnských dnů pro seniory 2021“, konkrétně: 
 

• 29.9. 2021, 9:30-11:30 přednáška Dobrovolníkem v každém věku 

kapacita max. 50 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l balené vody, 1 šálek 

kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 

• 30.9. 2021, 10:00-11:30, Stáří nás nedoběhne aneb Trénování paměti v seniorském věku 

kapacita max. 30 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l balené vody, 1 šálek 

kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 

• 5.10. 2021, 9:00-15:00, Setkání vedoucích klubů seniorů 

kapacita max. 20 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 2 ks chlebíčků, 2 ks sladkých koláčů, 0,5 l vody, 0,5 l ovocného 

džusu a 1 šálek kávy na jednoho účastníka. 

• 6.10. 2021, 14:00-16:00, přednáška Dobrovolníkem v každém věku 

kapacita max. 50 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l balené vody, 1 šálek 

kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 

• 7.10. 2021, 10:00-11:30, Stáří nás nedoběhne aneb Trénování paměti v seniorském věku 

kapacita max. 30 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l balené vody, 1 šálek 

kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 

• 13.10. 2021, 14:00-16:00, přednáška Dobrovolníkem v každém věku 
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kapacita max. 50 účastníků, místo konání akce je Malinovského nám. 3, zasedací místnost č.111, 

MMB. Požadavky na občerstvení jsou: 1ks velké obložené bagety (balené) a 0,5 l balené vody, 1 šálek 

kávy (s cukrem i mlékem) na jednoho účastníka. 

 

b) Další požadavky 
Občerstvení bude dopraveno na místo konání a nachystáno, v den jejího uskutečnění. Čas vyhrazený 

k přípravě bude vždy půl hodiny před začátkem akce. Podmínkou realizace zakázky byla účast 

zaměstnanců se zdravotním postižením v libovolném rozsahu a fázi zakázky, kterou je zadavatel 

povinen prokázat nejpozději v termínu plnění. 

 
 

 
CENA BEZ DPH:   20 121,74 Kč  

DPH (15%):   3 018,26 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  23 140,00 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:   září-říjen 2021 

MÍSTO PLNĚNÍ: Malinovského nám. 3, Brno, zasedací místnost č. 111, MMB 

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 zpracovateli.  

 

Tato objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž 
správci registru smluv zašle objednávku k uveřejnění statutární město Brno. Objednávka nabývá účinnosti 
dnem akceptace. Akceptaci je možné učinit i ústně. 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

JUDr. Eva Rabušicová  

vedoucí Odboru zdraví MMB 

„podepsáno elektronicky“ 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno 

 

 

 

 

Objednávku přijímám dne: 24.8. 2021 

Statutární zástupce: 

Jméno a podpis: 


