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Věc: Objednávka tisku aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022

Vážený pane Nováku,

na základě průzkumu trhu, konkrétně poptávkového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla Vaše firma Tisk Kvalitně, s. r. o., odborem výzkumu 
a vývoje (O 31) M inisterstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT"), který je  zadavatelem té to  zakázky, 
vybrána jako nejvhodnější dodavatel tiskových služeb pro účely tisku aktualizace Cestovní mapy ČR velkých 
výzkumných in fras truktu r ČR pro lé ta  2016 až 2022  v anglické jazykové verzi. Cena objednávaných služeb bude 
č in it maximálně 91 292 Kč včetně DPH. Tato maximální možná cena je  nepřekročitelná. Celková cena zahrnuje 
tisk a vazbu 500 kusů dané publikace dle dohodnuté specifikace (včetně nutné předtiskové přípravy) a dopravu 
vytištěných publikací do sídla zadavatele.

Akceptace objednávky ze strany dodavatele služeb, kterým je  firma Tisk Kvalitně, s. r. o., bude před započetím 
plnění požadovaných služeb zaslána na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele, kterou je

Zadavatel zakázky má povinnost zveřejnit tu to  objednávku 
v Registru smluv; zahájeni věcného plněni na zakladě odeslané a dodavatelem potvrzené objednávky je  možné 
až po uveřejnění té to  objednávky v Registru smluv. Termín zpracování zakázky je  jeden měsíc po doručení 
objednávky a je jí akceptace firm ou Tisk Kvalitně, s. r. o. Osoba zodpovědná za převzetí dodávky je  Kamila 
Gabrielová. Po doručení zakázky do sídla zadavatele a po provedené kontrole doručené zakázky bude podepsán 
oboustranný akceptační protokol o dodání díla v požadované kvalitě a term ínu.

Po zpracování zakázky, jejím převzetí zadavatelem a podpisu akceptačního protokolu o dodání a převzetí díla 
Vás prosím o zaslání faktury na výše uvedenou korespondenční adresu se splatností 30 dní od data doručení 
MŠMT.

Předem Vám děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem
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