
 
*KUJMXOPJ9935* 

 Žerotínovo náměstí 449/3 KUJMXOPJ9935 

 601 82  BRNO 

 tel. 541 651 111   datová schránka: x2pbqzq OBJEDNÁVKA č. JMK009458/21/OKH/OBJ 

 

 

Odběratel  Dodavatel: 

   

Název Jihomoravský kraj  Název MSD, spol. s r.o.  

Sídlo Žerotínovo náměstí 449/3  Sídlo Skorkovského 70a  

 601 82 BRNO   636 00 Brno  

Vyřizuje Ing. Dana Kadlčková   

Telefon   Telefon  

IČO 70888337  IČO 44960352 

DIČ CZ70888337  DIČ CZ44960352 

 

Předmět objednávky: 
Objednáváme u Vás tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2020, která zahrnuje odborné korektury po stránce pravopisné, 
gramatické a typografické a tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2020 v českém jazyce, a to v následujícím požadovaném 
rozsahu:  
 
• náklad tisku: 100 ks  
• formát: A4  
• barevnost: 4/4  
• materiál: křída lesk 135 g - textová část 
                 křída mat. 300 g – obálka 
• obálka: lamino mat 1/0, lak lesk 0/1  
• předpokládaný rozsah: 200 stran + obálka  
• vazba: V2 
 
Celková maximální cena bez DPH činí  61 894,- Kč, celková maximální cena vč. 21 % DPH je 74 892,- Kč. 
 
Doprava plnění do místa sídla objednavatele je zdarma. 
 
Termín plnění: příprava duben - červen 2021, tisk - červenec 2021. 
 

 

Podrobnosti platby: 

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 14  dnů od doručení faktury. 
Cena je uvedena s DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky. 
 

Fakturu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu posta@jmk.cz nebo do datové schránky x2pbqzq. 
 

 

Schválení  

Mgr. Petra Kovářová 
vedoucí odboru kancelář hejtmana 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Datum 16. 4. 2021 

  
Potvrzuji tímto přijetí objednávky č. JMK009458/21/OKH/OBJ a akceptuji podmínky v ní uvedené. 
V Brně 16. 4. 2021, podpis jednatele, razítko  

Z důvodu posunu termínu součinnosti ze strany Jihomoravského kraje se stanovený termín plnění objednávky, tj. konkrétně 
tisk Výroční zprávy Jihomoravského kraje 2020, prodlužuje do 17. 9. 2021. 
 
Schválil: Mgr. Zbyněk Vičar                                                                Datum: 30. 7. 2021 
vedoucí odboru tiskových věcí a marketingu 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
 

Akceptujeme prodloužený termín plnění objednávky č. JMK009458/21/OKH/OBJ, jméno a podpis jednatele, 
razítko 


