
 OBJEDNÁVKA číslo 222200088   

 

k Rámcové dohodě uzavřené v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody vedeném 
Centrálním zadavatelem Úřadem vlády ČR2  pod názvem „Zajištění propagačních 
předmětů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“  

  

Smluvní strany 

Objednatel/Zadavatel 

Název  

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, Odbor Evropské unie 
Oddělení programové a koordinační  

IČO 00022985 

Sídlo  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  DIČ CZ00022985 

Kontaktní osoba č. 1 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon  

 

Kontaktní osoba č. 2 
Elektronická pošta  
Pevná linka  
Mobilní telefon  

 

Bankovní spojení  

Elektronická adresa  

E-mail pro účely fakturace:  

Datová schránka:  

Poskytovatel/Dodavatel 

Název 
Attack Promotion s.r.o. 

  
IČO 

27176100
   

Sídlo 
Hyacintová 3222/10, 106 00 Praha 
10 
 

DIČ CZ27176100 
 

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102083 

Bankovní spojení  

Kontaktní osoba č. 1: 
Elektronická pošta  

 

 

 
1 jednotlivé, dílčí veřejné zakázky jsou zadávány objednateli (centrálním a pověřujícími zadavateli) na základě 
uzavřené Rámcové dohody v zadávacím řízení vedeném Centrálním zadavatelem Úřadem vlády ČR na uzavření 
Rámcové dohody s názvem „Zajištění propagačních předmětů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 
2022“  
2 se sídlem nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1- Malá Strana, IČO: 00006599 

Název veřejné zakázky1 

 
„Zajištění propagačních předmětů v souvislosti 

s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“ 
 



Pevná linka 
Mobilní telefon 

Kontaktní osoba č. 2: 
Elektronická pošta  
Pevná linka 
Mobilní telefon 

 

Bankovní spojení  

Elektronická adresa  

E-mail pro účely fakturace:  

Datová schránka: vt9n5ii 

 
 

Plnění (předmět Objednávky) 

• v rámci rozsahu 

předmětu plnění   

Propagační předměty CZ PRES na akce konané MŠMT 
v červenci 2022 

Místo plnění MŠMT, Karmelitská 378/17, 118 12 Praha 1 

Termín doručení plnění (ne 
kratší než 5 kalendářních dnů)  

Konec června  

Název objednávaných 
propagačních předmětů 
a počet kusů jednotlivých 
předmětů 

Konference k synergiím ve financování výzkumu, vývoje               
a inovací (7.-8. 7. 2022) 

• Kravaty……….270 ks 

• Šátky………….205 ks 

EU konference mládeže (11.-13. 7. 2022) 

• Propisovací tužka (kuličkové pero)……..250 ks 

• Poznámkový blok…………………………250 ks   

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost 
EU (21.-22. 7. 2022)  

• Kravaty ……….113 ks 

• Šátky …………...85 ks 

Celkem: 
Kravaty                       383 ks 
                                    60 521,70 Kč bez DPH 
                                    73 229,60 Kč s DPH 
 
Šátky                           290 ks 
                                    33 640,00 Kč bez DPH 
                                    40 704,40 Kč s DPH 
 
Propisovací tužka     250 ks 
(kuličkové pero)        1 480,00 Kč bez DPH 
                                    1 790,00 Kč s DPH 
 
Poznámkový blok     250 ks  
                                   4 712,50 Kč bez DPH 
                                   5 702,50 s DPH  



Cena celkem bez DPH  100 354,20 Kč 

Cena celkem včetně DPH 
 

121 426,50 Kč 

Bližší specifikace Objednávky 
(požadavky na kompletaci 
propagačních předmětů) 

 

Další podmínky pro 
poskytovatele: 

 

 
Číslo této objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, fakturách a dalších 
obchodních a účetních listinách souvisejících s touto Objednávkou.  

Tato Objednávka se považuje ze strany poskytovatele – dodavatele plnění za plně 
akceptovanou, pokud Poskytovatel plnění nezašle do 3 kalendářních dnů po jejím 
odeslání Objednatelem své písemné vyjádření o neakceptaci Objednávky (odmítnutí 
objednávky) dle příslušných ustanovení Rámcové dohody. Relevanci důvodů pro 
neakceptaci (odmítnutí) Objednávky Poskytovatelem posuzuje výhradně Objednatel. 
Poskytovatel je povinen zhotovit a dodat propagační předměty a případné související 
služby, pokud Objednatel nevyhodnotí důvodnost Poskytovatelem neakceptované 
(odmítnuté) Objednávky. 

 
 
 
 
 
V Praze dne  
 
Za Objednatele – zadavatele                            Za Poskytovatele – dodavatele 
 
 
 
………………………………………             …………………………………….. 
 
           
Pokud výše hodnoty předmětu plnění konkrétní objednávky bude vyšší než 50.000,- Kč bez 
DPH, vztahuje se na každou objednávku po její akceptaci poskytovatelem plnění 
(dodavatelem) povinnost uveřejnění v registru smluv - https://smlouvy.gov.cz/ dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty v níže uvedeném 
případu porušení smluvní povinnosti ze strany Poskytovatele: 

5 % z celkové hodnoty jednotlivé dílčí Objednávky s DPH za každý jednotlivý případ porušení 
v případě, že nebude řádně, kvalitně a včas zajištěné zhotovení a dodání propagačních 
předmětů dle jednotlivé dílčí Objednávky. 

https://smlouvy.gov.cz/

