
k* * Evropská unie
* * Evropský sociální fond
** * ♦* Operační program Zaměstnanost

Objednavatel:

Městská část Praha 8 
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 
IČ: 00063797

Dodavatel:

Filip Fořt 
IČ: 87338807
Dlouhá 164, Předboj 250 72

Věc: Objednávka na grafickou úpravu a tisk brožur v rámci projektu

Název a číslo projektu: Osmička - úřad vstřícný rodině, CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006291

Touto cestou u Vás objednáváme grafickou úpravu a tisk manuálu a brožur s následujícími požadavky 
a upřesněními:

Grafická úprava a tisk v rozsahu stran a počtu vyrobených kusů:

Brožura Rozsah - počet vnitřních 
stran Množství zhotovených ks

Manuál pro rodiče 40 100
Brožura pro mentory 16 30
Brožura pro mentorované osoby 12 100
Brožura Best practices 40 100

Požadavky na zpracování společné pro všechny 4 brožury:
Grafické zpracování:

zpracování kompletní obálky
zpracování celkového rozložení textu a grafická úprava textu v brožurách a manuálu 
zpracování grafiky, která bude doprovázet text v brožurách a manuálu 
předtisková příprava

Požadavky na tisk:
vel. A5, vazba V1 (dvě skobky na hřbetu), obálka 4/0, 250 g/m2, vnitřek: 4/4, 100 g/m2. 

Dodavateli bude ke zpracování dodán text se základním formátováním v programu MS Word.

Místo dodání:

Zboží bude dodáno na adresu realizace projektu: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha.

Platební podmínky a cena služby:



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

Brožura Cena grafické úpravy + 
tisku (Kč bez DPH)

Cena grafické úpravy + 
tisku (Kč vč. DPH)

Manuál pro rodiče 22 500 Kč 27 225 Kč

Brožura pro mentory 6 300 Kč 7 623 Kč

Brožura pro mentee 11 000 Kč 13 310 Kč

Brožura Best practices 22 490 Kč 27 213 Kč

Celková cena 
zhotovení 62 290 Kč 75 371 Kč

Cenu služby uhradí objednatel dodavateli na základě jednotlivých faktur - daňových dokladů se 
splatností 30 dní ode dne doručení faktury objednateli a vystavených za jednotlivá dílčí zpracování 
manuálu, nebo brožur. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu (dle zák. č. 563/1991 S., o 
účetnictví, a dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V předmětu faktur 
dodavatel uvede název a registrační číslo projektu: Osmička - úřad vstřícný rodině, 
CZ.03.1.51 /0.0/0.0/15_028/0006291, aby byla zřejmá souvislost faktury s projektem.

Forma úhrady: bankovním převodem

Termín dodání: průběžně, poslední zakázka bude dokončena nejpozději 30. 6. 2020.

V Praze dne: 14. 6. 2018

Za dodavatele potvrzuje převzetí: 

V Praze dne:


