Objednací list číslo
DNSOBJ 8/2018

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Objednací list

„Minitendr 11/266_ Sazba, zalomení a grafika slovníku"
Číslo objedhavky uvedlo laskavě

RP:

3661/5139.^36 — zdrcie EU
3661/5139/35-SR CR

na dodacím listu 3 faktuře
Tefelon:
Vyřizuje:
IČO:660 02 222
Účet č.:
Zaokrouhlujte na cefó Kú

GRAFEX-AGENCY s.r.o,

Dodavatel:
Adresa

Helceletova 16,602 00 Brno

IČ:

26928205

DIČ:

CZ26928205

bankovní spojeni
zastoupený:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Objednáváme:

Předmětem zakázky „Minitendr 11/266
s technickou specifikaci

- viz níže.

- Sazba, zalomení a grafika slovníku" je příprava publikace (DTP) v souladu

Termín dodáni: do 20.1.2019
Cena plněni: 75 250,- Kč bez DPH (nacenénijednotlivých položek
DPH je 15 802,50. sazba 21 %. Celková cona včetně DPH je

S1

- viz další list)

052,50 Kč.

Na faktuře prosím uvádějte: Hrazeno z OPTP 2014-2020, projektu „Zajištění publicity ESI fondu II."
Ulétliní poiiv|>v<l

V Praze dne 23.11.2018

Oxrunv 3018.11 2J 1557 41

401W

ředitel Odboru publicity EU
Poznámka k fakturaci:
Fakturu zasílejte na Odbor publicity EU. MMR ČR. Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1. Doba splatnosti činí 30 dní.
Dodavatel bere na vědomi, že je na základě této objednávky povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 $b., o finanční
kontrole, ve zněni pozdějších předpisů, poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (ZS. ŘO OPTP, MMR, Ministerstvo financi, Evropské komise. Evropského účetního dvora. Nejvyššiho
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům

podmínky k provedeni kontroly vztahující se k předmětu objednávky a poskytnout jim součinnost. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankci, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu
následujícího roku. která je potřebná k úhradě

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí poskytovateli, zda byla schválená
částka ze státního rozpočtu následujícího roku. která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v
následujícím roce.
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Technická specifikace

Položky k naccněni

I------ I

#:&■}

Cena za 1
. hol práce
------- !_
---------

r«

'■ssra

|

DPH

Celková cena
v Kč

Grafické zpracovaní slovníku včotné:
Návrh fciyootu, sazby ;> zalomení císIó publfcaoo 5 p-diltl-jfřufim ko gralico dedanů Objednatelem.
Objednalol pockyinc obálku (vo formátu B».ÍL), etovniková basta vo wordu a fytblénó 12 síran loxiu
(iiroryaliky o FU a evropských fondech. fermat .ai), ktorů Dodavatel zaaraoi-in.
-

Dodavatel navrhne* a dodá vhodný placený font vč. potřebných rázů (min fazy.i a /,0j6ll
Ob.Odnaloí licenci pra případný další vyučili lopoto fonlu. Výbor lontu podbttvá schváleni

90 hod.

67 S00,-

14 175,-

81 G75,-

4 000,-

840,-

4 840,-

315,315,157,50

1 815,1815,907,50

Nákup

Objednatel?

1

750,-

licence

-

Vytvořeni takovéto dokumentu v Adebo InDosQn (součásti oCjodnávky i© pcc-Xylni/.i olevíoných
dat. tj, sbaterrý dokument včolně formátu IOML)

-

Vyraixi tiskového PDF

-

Výroba n&njedového PDF na web

-

Součástí pinánl jo konzultace návrhu na tinálni technckcu specifikaci publkace (ve tabulka níže)
Tisk piťjlkacc 1 itni součástí phAr.i tobolo mmiirvidru. Rozm-áry publikace jsou povrtá aaná; 1C5 mm
x 115 mm (v x i), zaktiaconó rohy, osuvní parametry txidsu píedmétem konztitaco.

750,750,750,-

2
2
1

1 500,1500,750,-

zdarma

0

0

0
_______

Pozn. Objednatel 10 držitelem licc-oCních práv pro publikaci a jakožto vydavatel zajisti IS&M. Veikeré návrhy budcu ptedkiženy až vybraným dodavatelem, nebudou součásti nobldcy.

Ndvrti technické spc-cifiKaco pro výrobu slovníku
'

Kázev

Slovník
EU ROANGLIČ TI NA 2018

Formát

165 mm x 11S mm (vxí),
zakulacené rohy

j Spad

3nun

Obálka

Vazba

V4

a topeni)

350g.'m2,
k/tta matni,

.'.1I71ÍTO OiatlXÍ Sa SOltktUfOU,
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