
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 7P/2017

Odběratel:
(Typ subjektu projektu: žadatel/příjemce)
Název: Mateřská škola, Most, lidická 44, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 44, 43401 Most ~ ..
IČO: 72742364
Číslo BÚ: 1042608369/0800
Ředitelka MŠ: Bc. Milada Kmínková

Dodavatel:
Název: Škokolka, s.r.o.
Sídlo: Světova 523/1, Praha 8, 18000
IČ: 04852117 DIČ: CZ048S2117
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 254661
Číslo BÚ: 4217464349/0800

Název projektu: SYGR- systematická podpora gramotnosti pedagogů MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0001863
MŠMT 1/2.4 022 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi.
Učební pomůcky pro cílovou skupinu ke vzdělávání divadelní set, kostýmy, pohádka, rekvizity, CD -
metodický materiál pro pedagogy.

Objednáváme u Vás:
Pohádkové sety - počet kusů 15. (Účastnice z 15 MŠ organizace)

Perníková chaloupka lx 3.900.-Kč. 3.900 Kč.
Vánoční pohádka 2x 4.900.-Kč 9.800 Kč.
Sněhurka sx 4.900.-Kč 24.500 Kč.
Zlatovláska Sx 4.900.-Kč. 24.500 Kč.
Červená Karkulka 2x 4.900.-Kč 9.800 Kč.

V celkové ceně 72. sOO.-Kč

Bonus - sleva: -s.OOO.-Kč.

Objednávka činí po slevě 67. sOO.-Kč. Včetně DPH.

V Mostě dne: 02.02.2017

Zboží bude dodáno do 14. 02. 2017
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Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni
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Název projektu, číslo projektu a číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré
dokumentaci.

Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli veškeré doklady související s realizací zakázky, které si

vyžádají kontrolní orgány. Dále je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů souvisejících

s realizací zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související

s realizací zakázky, umožnit průběžně ověřování souladu údajů o realizaci zakázky, uváděným

čerpáním prostředků v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Veškeré doklady, vztahující se k realizaci zakázky, je dodavatel povinen řádně uchovávat do roku

2028.

Datum vystavení objednávky je totožné s datem jejího převzetí.
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