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NAŠE Č. J.:  MMB/0545920/2021 SoftDrone s.r.o. 

Severní VI 302/20 
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141 00 Praha 4 

IČO: 24216976 
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VYŘIZUJE:  
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E-MAIL:  

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 20. 10. 2021  

POČET LISTŮ: 01 

 

 

   

  

  

OBJEDNÁVKA: Reklamní předmět – sojová svíčka s logem  

 

 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme ručně vyráběný reklamní předmět – sojové svíčky s logem, 

města Brna, dle níže uvedené specifikace: 

 

- náplň – sojová  
- objem – 180 ml 
- uzavíratelná sklenice se šroubovacím víčkem 
- barva sklenice – kouřová/ hnědá 
- 1 bavlněný knot 
- mix vůní 
- počet ks: 150 
- dodací lhůta – min. 50 % celkového objemu s termínem dodání do 5.11. 

 
Svíčky budou opatřeny etiketou z recyklovatelného papíru v rozměru 62 x 42 mm, umístěnou na skleněném 
obalu svíčky. Grafický návrh etikety zpracuje dodavatel a bude realizováno po odsouhlasení s objednatelem. 
 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu včetně balení a dopravy na místo dodání. 
 

CENA BEZ DPH:   28 319,5Kč 

DPH (21%):    5947,095 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  34 266,6 Kč 

 

TERMÍN DODÁNÍ:   doba výroby 10 dní od dodání tiskových podkladů nebo dle domluvy 

MÍSTO DODÁNÍ: Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, 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. 
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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 

 


