
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-539/21

Korunní 2569/108

10100 Praha

Scale social, s.r.o.

+420 377195 386, +420 777353667

Bc. Ondřej Čech

FAX:

TEL:

VYŘIZUJE:

NAŠE ZN.:

ondrej.cech@plzensky-kraj.czE-MAIL:

28. 5. 2021DATUM:

PK-KPP/1787/21

Objednáváme u Vás:

Produkt Cena

Správa Facebook stránky (včetně její skupiny Výlety po
Plzeňském kraji) a Instagram účtu Plzeňský kraj • Turistů
ráj pro období 07/2021-12/2021.
Objednávka obsahuje návrh obsahové a komunikační
strategie na FB a IG na dané období 07-12/2021; týdenní
plán, týdenní report, denní kontakt s referentem z oddělení
cestovního ruchu; tvorbu a moderaci příspěvků na FB
(100+ příspěvků, min. 3 týdně) a IG (60+ příspěvků a 50+
instastories, min. 2 týdně) a správu reklamní kampaně FB
a IG (tvrdé náklady do reklamy min. 12 000 Kč měsíčně).

261 360,00 Kč

Cena celkem 261 360,00 Kč

Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad.

Cena bez DPH: 216 000,00 Kč

DPH 21%: 45 360,00 Kč

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Bc. Ondřej Čech

Ing. Josef Kuželka

vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Mgr. Jiří Leščinský

ředitel

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55001/2



Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-539/21

Akceptace objednávky
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uvedenou objednávku

V .............................. dne ............................. ....................................................................................

osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55002/2


