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Jsi Škroupova 18, 306 13 Plzeň

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-594/21
NAŠE ZN.: PK-KHE/393/21 ACT Media s.r.o.
VYŘIZUJE: Mgr. Karolína Remenárová Jablonského 2200/62
TEL: 32600 Plzeň
FAX:

E-MAIL:

DATUM: 25. 5. 2021

Objednáváme u Vás:

Produkt Cena
Výrobu video anket se zdravotními sestrami (pro stream + 99 825,00 Kč
verze pro sociální sítě a jednotlivé nemocnice) na on-line
akci Naše poděkování pro zdravotní sestry, kterou pořádal
Plzeňský kraj při příležitosti Mezinárodního dne sester dne
12. 5. 2021 od 17:00 hodin.
Výroba zahrnuje:
- natáčení s respondentkami ve dnech 22. 4., 29. 4., 30. 4.
a 6. 5. 2021, práci kameramana, osvětlovače / produkčního
- 4 dny postprodukce ve studiu / střižně: střih, barevné
obrazové korekce, animace - rendering
- hudební podkres s licencí dle databáze ACTM - audio
produkce / mastering a optimalizace audio stopy pro
stream
- úpravy videí pro stream a sociální sítě / nemocnice -
rendering export
Technická specifikace:
- natáčení filmovou technikou Blackmagic URSA Pro 4,6 K,
filmová světla, zvukový řetězec
- stopáž: od 0:40 až 6:57 minut
Cena včetně dopravy činí 82 500,00 Kč bez DPH,
tj. 99 825,00 Kč vč. 21 % DPH.

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IC, DIC 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
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PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-594/21
Výrobu znělky pro stream ve stopáži 18 s a pro regionální 20 449,00 Kč
TV ve stopáži 20 s.
Výroba zahrnuje:
- postprodukci ve studiu: střih, úprava konečné animace
- audio produkci: úprava textace, namluvení scénáře ve
studiu ACTM,%třih, sesazení audio stopy, hudba s licencí
pro komerční užití, mastering, export
Cena činí 16 900,00 Kč bez DPH,
tj. 24 079,00 Kčvč. 21 % DPH.
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.
Cena celkem 120 274,00 Kč

Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad.

Cena bez DPH: 99 400,00 Kč
DPH 21%: 20 874,00 Kč

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Mgr. Karolina Remenárová

Ing. Jitka Bednářová
pověřena zastupováním
kancelář hejtmana

Akceptace objednávky
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uvedenou objednávku

v lizM...............dne 2&-.5,m± r-jzelnt+ej'..........
osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIC 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
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