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O B J E D N Á V K A
0145 / 2020

Objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883, dne 28.října 2003

Masarykovy sady 103/19

737  01  Český Těšín Dodavatel IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351

MAFRA, a.s.

IČ: 00305847

DIČ: Nejsme plátci DPH Karla Engliše 519/11

Smíchov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 150  00  Praha

Číslo účtu: 837791/0100 e-mail:

Objednáváme u Vás pro Muzeum Těšínska, příspěvkovou organizaci (IČ: 00305847, DIČ: CZ00305847):

Placenou inzerci v regionálním tisku:

- Mladá fronta DNES, Moravskoslezský kraj

- 1/2 strany, tj. cca 285 x 217 mm, barevné provedení

- vydání: čtvrtek 29.10.2020

- inzerce propagující projekt/produkt/akci, zahrnující (text, foto, loga)

- nutno zachovat povinnou kvalitu a provedení log (viz odkaz: https://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-

programu/propagace)

- cena musí zahrnovat všechny nezbytné práce a činnosti potřebné k realizaci dané zakázky, vč. souvisejících

prací a materiálu

Identifikace projektu (prosíme také o uvedení v textu faktury)

Název projektu: Toulky údolím Olše

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A Česká republika - Polsko).

Místo plnění: Český Těšín / Ostrava / jiné

Maximálně přípustná cena bez DPH (předpoklad): 19 139,00 Kč
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DPH (předpoklad): 4 019,19 Kč

Maximálně přípustná cena včetně DPH: 23 158,19 Kč

Termín zhotovení (dodání) do: 29. 10. 2020

PaedDr. Zbyšek Ondřeka

ředitel Muzea Těšínska, příspěvková organizace

Prosíme o vystavení dodacího listu a faktury s uvedením našeho čísla objednávky a s rozpisem všech fakturovaných částek a s dobou splatnosti 14 dnů. Ve faktuře 
prosíme  o  uvedení  evidenčního  čísla  včetně  spisové  značky,  eventuálně  údaj  o  živnostenském  úřadu,  u  kterého  jste  evidováni.  Bez  těchto  údajů  nelze  fakturu proplatit.

Dodavatel  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  tím,  že  pokud  uvedená  objednávka  bude  nebo  by  mohla  splňovat  podmínky  pro  uveřejnění  v  registru  smluv  dle 
zákona  č. 340/2015 Sb.,  v  platném  znění,  bude  v  tomto  registru  smluv  v  zákonné  lhůtě  uveřejněna.

V  Českém Těšíně 22. 10. 2020

Vyřizuje : Mgr. David Durczok DiS.

Telefon : XXXX
E-mail:        XXXX

Objednávka byla přijata a akceptována dne:

podpis, razítko


