
3  Česká televize 4500890878

Dodavatel:
AZ  PRIMA, spol. s  r.o.
K Bílému vrchu 2960/8 
193 00 Praha 9
IČO: 25107542 DIČ: CZ25107542
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C  50215 Městský soud v Praze

Objednatel:
Česká televize, Kavčl hory. Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4 
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Mgr. Renata Týmová
Bankovní spojeni: česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 148194

Fakturujte na: Česká televize, Kavči hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
Číslo objednávky, číslo rámcová smlouvy/dohody a číslo fakturovaná položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci. 
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčl hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 Termín dodávky do 31.05.2019
Na základé rámcové smlouvy/dohody č. 1085068 objednáváme následující: Ména: CZK

Pol. Materiál/Služba Označeni Č íslo  pořadu/zakázky/IDEC
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn. netto

1 900132 tisk a kompletace dok. 20-24 týden/2019
1 Služba 57.465,60 57.465,60

Objednávka
Číslo objednávky/datum: 
4500890878/30.05.2019 
Objednávku vytvořlI/Telefon/Mobil:

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnénl (položek) a činí bez DPH: 57.465,60

Závazná podmínky plnénl nauvedené v této objednávce Jsou uvedeny ve výěe uvedené rámcové smlouvé/dohodí, případné ve smlouvá na dilčl plněni 
uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 31.05.2019.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této smlouvy, k němuž dollo  před nabytím účinnosti této 
smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za plněni podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.

Pro připad, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité Informace, smluvní strany prohlaiujf, že takto ve vzájemné shodě označily 
Informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále Jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli v lak  výlučně, obchodní tajemství, Jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajiifujl. Tuto objednávku Ja oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, aJtM^době do 30 dnů od Jejího uzavřeni. Nedojde-ll v této době k uveřejněni této objednávky ze 
strany objednatele, pak Je k jejímu uveřejněni postupem pdále zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Dne k tlL .M á

Česká televize

Dne

Dodavatel
Mgr. Renata Týmová 

vedouc! výzkumu a analýz
AZ PRIMA, spol. s r.o. 
datum - doplní dodavatel

KOMPLEXNÍ t is k o v é  a  m a il in g o v é  s l u ž b y

AZ PriM
K Bílému víchu 8 1 93 00 Praha 9 lei 
K 8 ¡Jtó C7?5in:MJ IC 25107542
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