
MĚST KÉ DIVADLo
MLADA BOLESLAU

OBJEDNAVKA

M. K. trade systems, s.r.o.
Smetanova 987
294 01 Bakov nad Jizerou
lé:28520734
DlČ: CZ2852g734

číslo: 21a91401 ze dne: 14.9,2021

P íkazce operace:
Datum: 14,9.2021

Správce rozpočtu:
Datum: 14.9.2a21

Datum ťi* 'Ž ;11**:,;" 1

Zaddavatete: l,.í, N, ,trrrrlt spsl,eor"t
Jméno, p íimení . | ;1., ""l"";; i -.i ť, t'i ,:1t,r,'

-DlČ: CZ 486 83 035 e Plábi DPli; owobuená plněni dle 61 pbm. a) zak. Z3512004 Sb. bez narokl na odpočet DPH. Firma fe zapsána v obcimdním rajst íku vedenóm u Městakáho soudu v

Praze, oddíl Pr, vložka 772, datum zaprsu 28_8.2003

Městské tlivadlo MlaÉEsle lEul Ja|ackého 263 o 293 80 Mladá Boleslav. Česká Bepublika

---

lČ:4B683035.Bankovníspojeni.KornerĎnibankaMladáeousuvQ

ll
Vy izuje: Benešovó Janeta e - maíl:

Objednáváme u Vás propagaci MDMB na síti reklamních obrazovek v autobusech
MHD, Obchodních centrech a zdravotniclqích za ízeních v Mladé Boleslavi v období zá í
2021 - leden 2022 dle vaší cenové nabídky.

Cena kampaně: 79 383,- Kč + DPH v zákonné \4, ši
Fakturace: 1. Ďást - do 31 .12.2021 - 68 710,- KĎ bez DPH,

2. část - leden 2022 - 10 673,- Kč bez DPH

Vaším pfijetím objednávky je uzav ena smlouva. Pňjetí objednávky, prosím, písemně potvrd'te níže
a zašlete zpět. Bez písemného potvzení akceptace objednávky je tato objednávka podle zákona
č. 89 l 2012 občanskti zákoník, neplatná.

Akceptace obiednávkv dodavatelem a souhlas se zve einěním:
Objednávku p ijímáme a souhlasíme se zve ejněním podle zákona č. 340/201 registru smluv v platném znění. Na základě zákona
č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních daju, v platném znění souhlasíme se z osobních ťtdajú v souytslosli s uzav ením této
smlouvy, a to až do odvolání písemnou cesfou, Souh/as se zpracováním udělujeme y souyts/osíi s jejich zve ejněním dle
zákona č, 340/2015 Sb. Bylijsme ádně informováni o zpracování těchto dajů a prohlašujeme, že všechny ťldaje jsou p esné a pravdivé
a.l'sou poskyt ov ány dobrovol ně,

Mgr. Janeta Benešová
editelka v MDMB


