
Pražská teplárenská a.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

IČO: 45273600 DIČ: CZ45273600 M "W

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1509

 

. , „ Městská část Praha 9

Objednávka císlo: 4500084715 Sokolovská 324/ 14

180 49 Praha 9

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Datum vystavení: 18.06.2019

Splatnost: 30 dní od doručení faktury

Dodací lhůta: 23.06.2019
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Faktum zasílejte na'adresu: Pražská teplárenská a.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

Dodavatel je povinen se seznámit se Závaznými pravidly pro externí fyzické a právnické osoby pracující v areálech objednatele,

těmito pravidly se v rozsahu poskytovaných služeb musí řídit a zabezpečit seznámení s nimi i u svých zaměstnanců, popř.

subdodavatelů. Závazná pravidla budou dodavateli předána na vyžádání. Původcem odpadu (mimo šrotu) je zhotovitel. Obě

smluvní strany shodně prohlašují, že tato objednávka nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, když žádná ze

smluvních stran není subjektem uvedeným v § 2 odst. l písm. a) - n) tohoto zákona. Bližší infomace o zpracování osobních údajů

naleznete na webových stránkách společnosti Pražská teplárenská a.s. — http://www.ptas.cz v GDPR, jakožto správce osobních

údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění objednávky.

Předmět plnění přijmeme pouze po vzájemném odsouhlasení ceny a dodací lhůty .

************************* V písemném styku a na fakturách uvádějte naše číslo objednávky ********************

 

Místo dodání:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

Měna: CZK

Pol. Předmět objednávky Žadatel / zakázka Cena bez DPH

001

50.000,00

Objednáváme u Vás:

Propagaci společnosti Pražská teplárenská a.s. při pořádání akce 29. Svatováclavská pouť na Proseku, konané dne 28. —

29. 9. 2019 v okolí kostela sv. Václava na Proseku, Praha 9.

Předmět plnění propagace:

a) uvést logo Pražské teplárenské a.s. na plakátech a letácích;

b) uvést logo Pražské teplárenské as, v měsíčníku Devítka v rámci propagace akce;

c) uvést logo Pražské teplárenské a.s. na tiskovém materiálu - letácích;

d) uvést logo Pražské teplárenské a.s. na webových stránkách MČ Praha 9 v sekci propagující společenskou akcí „28.

Svatováclavská pouť na Proseku" po celou dobu propagace akce;

e) umístit logo PT na pódiu () minimální velikosti 1 x 0,5 metru;

t) umístit 3 ks rollupu Pražské teplárenské a.s. v prostorách konání akce.

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:

Fakturu zašlete na adresu:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7

1Č: 45273600

DIČ: CZ45273600

K_
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iiší' "'“řšěčnííěí Jbšěííhščkš _ *%“žadatel Eškíika Cena bez DPH
 

Celková cena 50.000,00

 


