
 
 

 
 
 
 
 

tel. ústředna: +420 234 811 111 
Podatelna pro veřejnost: Po – Pá 7:30 – 15:30  
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz 
www.msmt.cz 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor výzkumu a vývoje – 31 
Oddělení pro výzkumné infrastruktury – 311 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 – Malá Strana 

Váš dopis ze dne / značky 
N/A 

Naše číslo jednací 
MSMT-30033/2021-2 

Vyřizuje / tel.  
xxxxxxxxxxx 

E-mail 
xxxxxxxxxxx 

 

Věc: Objednávka výroby propagačních předmětů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 

Vážený pane xxxx,  

na základě průzkumu trhu, konkrétně poptávkového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla Vaše společnost iNET Solutions s.r.o. odborem výzkumu 
a vývoje (31) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), který je zadavatelem této veřejné 
zakázky, vybrána jakožto nejvhodnější dodavatel pro zajištění výroby propagačních předmětů MŠMT. Z tohoto 
důvodu si u Vás objednáváme výrobu propagačních předmětů MŠMT, jejichž specifikace je uvedena v příloze 
této objednávky. S odkazem na Vaši cenovou nabídku činí cena za poptávané zboží 80 736,60,- Kč, včetně DPH.  

Prosíme Vás o dodání vyhotoveného zboží co možná nejdříve, nejpozději však do dne 15. prosince 2021, a to na 
adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje (31), Karmelitská 529/5, 118 12 
Praha 1 – Malá Strana. Po převzetí propagačních předmětů zadavatelem Vás prosíme o vystavení faktury a o její 
zaslání na výše uvedenou korespondenční adresu se splatností 30 dní ode dne data doručení. 

Objednávka s hodnotou nad 50 000 Kč bez DPH musí být zveřejněna v národním registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Uvedená objednávka nabývá účinnosti až jejím zveřejněním v registru 
smluv. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Zůstávám s pozdravem 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

Příloha: Specifikace objednávaných služeb 

 

Vážený pan 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
iNET Solutions s.r.o.   
Hostivařská 6 / 92 
102 00 Praha 10 – Hostivař 
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