
PLZEŇSKY KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-639/21
NAŠE ZN.: PK-BKŘ/976/21 IACT Media s.r.o.

i
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Štoková Jablonského 2200/62
TEL: +420 377195 148 32600 Plzeň
FAX: L
E-MAIL: katerina.stokova@plzensky-kraj.cz

9

DATUM: 1.6. 2021

Objednáváme u Vás:

Výrobu video spotů a fotografií na propagaci očkování proti COVID-19 v Plzeňském kraji
(očkování 30+) včetně licence.

Výroba zahrnuje:
- přípravu konceptu a scénáře,
- produkční činnost: výběr a obhlídka lokací, domluvení termínů a zajištění souhlasů
s pořízením a užitím a/v materiálů a fotografií, jakož i GDPR a autorizace,
- natáčení s pěti ambasadory očkovací kampaně,
- práci kameramana, osvětlovače, zvukaře,
- postprodukci ve střížně, střih, barevné korekce, výroba konečné animace - rendering,
úprava dvanácti mutací dvou spotů,
- hudební podkres s licencí dle databáze ACTM - audio produkce: střih, mastering a
optimalizace audio stopy pro 20 sec, 30 sec a 38 sec,
- výstupy, varianty: 2 x spot pro regionální TV stopáže 30 sec, 4 x spot pro regionální TV
stopáže 20 sec, 2 x spot pro sociální sítě stopáže 38 sec, 2 x spot 38 sec s titulky v obraze,
2 x spot 38 sec, časování, soubor se SRT. titulky,
- exporty videí do 4K Ultra HD a Full HD,
-fotoprodukci: 35 fotografií foceno fotoaparátem Sony Alpha A7 III, výběr fotografií, vyvolání
z Rawu, postprodukce s důrazem na tonalitu barev, coloring a retuše,
- finální fotografie dodány elektronicky v nejvyšší kvalitě pro velkoformátový tisk ve formátu
TIFF a JPEG.

Spoty a fotografie po dodání přejdou do vlastnictví Plzeňského kraje.

Cena včetně dopravy činí 138 500,00 Kč bez DPH, tj. 167 585,00 Kč s 21% DPH.

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

po$ta@p!zen$ky-kraj.cz bankovní spojeni:
IČ: 70890366 * n Raifíeisenbank a.s., pobočka Plzeň
DIČ: CZ70890366 l/z č.ú. 1063003350/5500
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l PLZEŇSKÝ KRAJ
i 1 KRAJSKÝ ÚŘAD

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-639/21
Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad,

Cena bez DPH: 138 500,00 Kč
DPH 21%: 29 085,00 Kč

Kontaktní osoba: Helena Kapicová, DiS.
PLZEŇSKÝ KRAJ
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\r$. Radek Svoboda
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Akceptace objednávky
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uvedenou objednávku

V JWv'............dne J,.LM4 r.................
osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

ACT Media
Jablonského
326 00

1^0.9^0(10270,

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-krai.cz bankovní spojení:
1C: 70890366 2/2 Raifřeisenbank a.s., pobočka Plzeň
DIC: CZ70890366 č.ú. 1063003350/5500


