newton me
OBJEDNÁVKA NA MONITORING MÉDIÍ V PLATFORMĚ NEWTOWONE /N1/
Objednatel:
sídlo
identifikační číslo daňové identifikační číslo zápis v obchodním rejstříku jednající /jméno, funkce/
Koncový uživatel:
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Plzeň, Kopeckého sady 357/2, PSČ 30100
00228745
CZ00228745
Pr 758 vedená u Krajského soudu v Plzni
PhDr. FRANTIŠEK FRÝDA, ředitel
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Zhotovitel: NEWTON Media, a. s„ Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 281 68 356, DIČ: CZ 281 68 356 Kontaktní osoba: Kateřina Tužová, tel. 225 540 236, 602 524 880, katerina.tuzova@newtonmedia.cz
NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4
Česká republika
T: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
www.newt0nmedia.c2
© NEWTON Media, a.s.
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Zadání
DENNÍ MONITORING MÉDIÍ
Téma
Západočeské muzeum v Plzni
Zdroje
 x Tištěná média (česká)	□ TV a rozhlas (slovenská)
 x TV a rozhlas (česká)	□ Zpravodajství TASR
	Zpravodajství ČTK	□ Internetové servery (slovenské)

 x Internetové servery (české)
	Tištěná média (slovenská)

Periodicita
 x Pravidelně
Od: 1.5.2019 do odvolání
 x Denně	□ Týdně	□ Měsíčně *
□ Jednorázově
Od:	do:
Formát výstupu
 x platforma NewtonOne
Kontakt
Jméno: Romana Němečková E-mail: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxx
OBCHODWÍ PŘÍPADY (OP): OP-19-1195
Cena:
Produkt/ Služba
CENA bez DPH/ měsíčně
Paušální poplatek za monitoring ČR médií TISK, TVR, INTERNET
3 900 Kč
Cena celkem bez DPH
3 900 Kč*
* K celkové ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Splatnost faktury je 14 dní.
Fakturační e-mailová adresa (v případě, že si přejete zasílat faktury elektronicky):
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx
Ostatní ujednání:
NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127,14000 Praha 4
Česká republika
T: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
www.newtonmedia.cz
© NEW!ON Media, a.s.
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Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výsledek monitoringu médií provedeného zhotovitelem dle této objednávky je jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele dílem, jež je předmětem autorského práva, dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a zavazuje se tak bez souhlasu zhotovitele výsledek monitoringu médií provedený na základě této objednávky jako předmět autorského práva nezveřejňovat, nerozšiřovat, nerozmnožovat, nepůjčovat a nepronajímat třetím osobám s výjimkou koncového uživatele(ů) uvedeného(ých) v této objednávce.
Objednatel se výslovně zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou cenu za provedení monitoringu médií dle této objednávky ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy byla zhotovitelem objednateli doručena faktura.
Ostatní práva a povinnosti objednatele a zhotovitele neupravená \/ této objednávce se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel prohlašuje, že jsou mu známy Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a využívání informací platné ke dni této objednávky a že s nimi bez výhrad souhlasí.





