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člen Skupiny Cez

KupujÍcÍ l Objednatel:
Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359
Chomutov, PSČ 430 01
DIČ: CZ699005746
IČ: 49901982

ProdávajÍcÍ l Zhotovitel l Poskytovatel:
NÁRODNÍ MUZEUM
Václavské nám. 1700/68
CZ-115 79 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
DIČ: CZ00023272
lČ: 00023272

Dodací místo:
SD a.s., ÚSK
Sklad RP 1860 6:30-13:30
Boženy Němcové 5359
CZ-430 01 Chomutov

Platební podmínky: S030 - Splatnost 30 dnů

Adresa pro zasňáni faktury v listinné podobě:
SKSD_ŠD
Severočeské doly a.s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA
nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@sdas.cz pouze s platným elektronickým podpisem.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. S.

Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Telefon:
Mob.tel.:
E-mail:

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Na faktuře kromě ostatních náležitosti vždy uvádějte číslo smlouvy KupujÍcího/Objednate|e nebo čÍslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplaceni a bude Prodávajíchnu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Předmět plnění:
Objednáváme u vás strategickou inzerci objednatele na odborných konferencích a seminářích, včetně
prezentace obchodního jména objednatele v bulletinech, publikacích, sbornÍcÍch z těchto akci a v souladu s
přiloženou nabídkou s plněním v r. 2021.

Kontaktní osoba objednatele je



®

Severočeské doly a.s.
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Smluvní cena
Celková smluvní cena nepřekročí částku

Cena plnění bude poskytovateli uhrazena po řádném splněni předmětu plněni dle této smlouvy na základě jim
vystavené faktury.

Dokladováni uskutečněné inzerce bude zasláno poštou na adresu:
Severočeské doly a.s.

B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov
nebo na e-mail:
mobil:

Pro účely této smlouvy se vylučuje odst. Xl.9. VOP, které tvoří přílohu této smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1. Nabídka 2021

výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky
"Zobrazení - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

KupujÍcÍ l Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ
45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za nějž
jednají:

Dne:
Kupující l Objednatel:

29 ,03,20?1
Dne:
Prodávající l zhotovitel l poskytovatel:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, které jsou uveřejněné na internetové adrese:
https://www.sdas.cz/clanek/sluzby

Zde je místo pro elektronický podpis

ČEZ, a. S.
Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2021.03.11 10:21:31 Z



Návrh propagace Severočeských Dolů a.s. prostřednictvím aktivit Národního muzea v roce 2021

l) Spolupráce na naučné tabuli na vyhlídce u Málkova
2) Další záchranné sběry fosilií a jejich konzervace na lokalitě Spořice
3) Pokračováni v přípravě nové expozice NM - rekonstrukce fauny z lokality Ahníkov. (ve spolupráci

s výtvarníkem janem Sovákem)
4) Propagace SO v Nových expozicích Národního muzea (plánované otevřeniv druhé polovině roku)
5) Přednáška o paleontologických nálezech z dolů SO ve hvězdárně v Teplicích
6) Přednáška o fauně z dolů ŠD v rámci Společnosti Národního muzea
7) Propagace SO na Facebooku Společnosti Národního muzea
8) Pokračováni ve výzkum 3 fosilifernich horizontů, převážně fosilních rostlin a hmyzu ve vysokém

nadloží sloje.
9) Pokračování ve výzkumu tafonomie a paleontologie z těsného nadloží uhelné sloje.

Celková smluvní cena je ve výši

Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
115 79 Praha 1- Nové Město
IČO: 00023272
DIČ: CZ00023272

e-mail:

Praha, dne 3. 3. 2021


