
O B J E D N Á V K A 619/00430/KO 

 ODBĚRATEL:  DODAVATEL: 

 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

 HOPE PRESS s.r.o.  

 Štefánikova 826/7  Cihelní 3356/72A 

 741 01 Nový Jičín  702 00  Moravská Ostrava a Přívoz 

 IČ: 62330403 DIČ: CZ62330403  IČ:  29448476 DIČ: CZ29448476 

 Vyřizuje:  Vyřizuje: 

 Telefon:  Kontakt:  E-mail: 

 Bankovní spojení:  Místo určení (dodací adresa odběratele): 

 Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín 
 

dtto 

 Číslo účtu odběratele:  1778444379 / 0800  

 Podrobnosti platby:  Způsob dopravy: doprava dodavatelem 

 
převodním příkazem na účet dodavatele na základě 
vystaveného daňového dokladu (faktury)  
 

 
 Datum požadovaného splnění: 17. 12. 2018 

 Datum vystavení objednávky: 8. 8. 2019 

Popis dodávky (označení dodávky a její specifikace, množství, cena za jednotku, cena celkem, další ujednání) 

1. Objednáváme u vás grafické zpracování a tisk Nabídky vzdělávacích akcí KVIC Nový Jičín na 2. pololetí 
2019 v počtu 1430 ks. Formát A4, obálka dle přílohy - 4/1, 300g lesklá křída, střed katalogu blok - 1/1, 80 
g ofset - černobílý tisk – 134 stran + přihláška, vazba – hranatý hřbet V2. Na třetí straně obálky bude 
vytištěna reklama Select.  
Celková cena za tisk max. 54.100 Kč bez DPH (dle cenové nabídky při předpokládaném počtu 140 stran 
v režimu náhradního plnění). 

 
2. Objednáváme u vás zajištění distribuce 1353 ks vytištěných katalogů (Nabídky vzdělávacích akcí na  

1. pololetí 2019) na adresy dle přílohy (seznam škol ve formátu .xls s uvedením adresy a počtem 
rozesílaných kusů u každé uvedené adresy).   
Termín distribuce: nejpozději 21. 8. 2019 (doručení na školy nejpozději 23.8.2019). 
Celková cena za distribuci max. 17.000 Kč bez DPH. 

 
 
 
Poznámka: 

Na daňovém dokladu je možné použít tuto zkrácený název odběratele:  Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, p.o. 

Pro snadnější identifikaci uvádějte na daňovém dokladu číslo objednávky. Děkujeme. 

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv: ANO ☒    NE ☐     - dodavatel bere tuto skutečnost na vědomí 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou odběratelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; 
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje odběratelem použity. Odběratel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách odběratele www.kvic.cz. 

Za objednatele: 

Datum, jméno a podpis 
příkazce operace: 

PaedDr. Petr Habrnál 
ředitel organizace 

Datum, jméno a 
podpis správce 
rozpočtu: vedoucí provozně-ekonomického útvaru 

 


