Pražská teplárenská a.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1509

Městská část Praha 9
Objednávka číslo: 4500087465
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Sokolovská 324/ 14
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Datum vystavení: 16.09.2020
Splatnost:
30 dní od doručení faktury

Dodací lhuta:

18049 Praha9
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Fakturu 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 iu svých zaměstnanců, popř.
subdodavatelů. Závazná pravidla budou dodavateli předána na vyžádání. Osoba odpovědná za dodržování legislativních
požadavků v oblasti BOZP a PO je vedoucí odboru BOZP a PO, v oblasti ekologie vedoucí odboru plánování a ekonomie
provozu a jimi pověřené osoby. Původcem odpadu (mimo šrotu) je zhotovitel. Obě smluvní strany shodně prohlašuj í, že tato
objednávka nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, když žádná ze smluvních stran není subjektem uvedeným v §
2 odst. 1 písm. a) — 11) tohoto zákona. Bližší informace 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 .
***—ký:***-kavir'k'inkýe-kďrk'k'káddc-ki- V písemém styku a na fakturách uvádějte naše číslo Objednávky
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Místo dodání:
Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7

170 00 Praha 7
\

Pol.

Předmět objednávky

Měna: CZK

Žadatel / zakázka

Cena bez DPH

001
5000000
Objednáváme u Vás,
propagaci společnosti na akci Městské části Praha 9 konané dne 20.9.2020 od 14:00-18:00 hodin.
Předmět plnění:
Celkem 4 místa na Praze 9
1. Pivovar Kolčavka -— podium — plachta nebo banner se znakem sponzora;
2. Park Podviní — podium —— plachta se znakem sponzora;
3. Pragovka ART — banner roll up se znakem sponzora umístěn u vchodu Galerie Pragovka ART;
4. Park Zahrádky — reklamní bannery 2 ks umístěny v parku před info stánkem MČ Praha 9 a před stanem vystupujících
animátorů.
Termín plnění: 20. 9. 2020 od 14:00 - 18:00 hodin
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Žadatel l zakázka

Cena bez DPH

Celková cena

50.000,00

