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Vážení, 
   
na základě cenové nabídky u Vás závazně objednáváme technické zajištění akce Den otevřených dveří 
na MZe, která se uskuteční dne 19. 5. 2018 na adrese Těšnov 65/17, Praha 1. 
 
Specifikace:  
Dodavatel se zavazuje na akci zajistit dopravu a instalaci následujícího: 
 
Podium o rozměrech 10 x 8 m, včetně schodů, nájezdové rampy a zázemí. 
 
LED obrazovka s rozměry 5 x 2,5 m 
Branka (wing) na zavěšení LED obrazovky 
Motory na uchycení LED obrazovky 
 
Natáčení: 
Kamera statická 
Kamera pohyblivá 
Střižna / režie (z akce bude zajištěn videozáznam) 
 
Reproduktory: 
- Martin Audio W8LM  - Line Array 
- Martin Audio WS218X Bass 
- Martin Audio F15 frontfeal 
 
Mixážní pulty: 
- Soundcraft SiE 3 FOH  
- Soundcraft Stagebox 
 
Stage monitory: 
- JBL SRX 712 M 
- JBL VRX 915 
 
Osvětlení: 
- Cameo LED PAR 
- ARRI front 
- Console Avolite/MA 
 
Mikrofonní sety: vokály, bicí, ostatní nástroje 
 
Zvuková a světelná kabeláž, veškeré potřebné stojany, připojení CAT a DMX line 
 
Dodavatel se zavazuje zajistit pro realizaci tyto osoby: 
Vedoucí technik - koordinátor 
FOH zvukař 
FOH technik osvětlovač 
Podiový technik 
Stagehand technik 
Kameraman 
Dostatečný počet osob na montáž a demontáž celé stage 
 
Dodavatel se zavazuje zajistit pronájem plochy. 
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Termín poskytnutí služeb: 19. 5. 2018 
 
Celková cena činí 290.000,- Kč včetně DPH. Zařízení služeb MZe s.p.o. zaplatí tuto cenu po 
poskytnutí služeb a řádném splnění výše uvedených podmínek, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení 
vyúčtování ceny formou faktury na účet uvedený ve faktuře. Fakturu, která musí mít všechny náležitosti 
daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
zašlete nejpozději do 14 dnů od poskytnutí služeb a řádného splnění výše uvedených podmínek 
Zařízení služeb MZe s.p.o., se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČO: 71294295, DIČ: 
CZ71294295. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, je Zařízení služeb MZe s.p.o. oprávněno fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě 
neplatí původní lhůta splatnosti; nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo 
oprávněně vystavené faktury.  
Poskytovatel je povinen poskytnout objednané služby řádně a včas. Pro případ porušení povinnosti 
poskytnout službu včas se poskytovatel zavazuje Zařízení služeb MZe s.p.o. zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení s plněním předmětné 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná jednotlivě za každý, byť i započatý den prodlení, a to do 10 dnů 
ode dne prodlení na účet uvedený v záhlaví této objednávky.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 
Upozorňujeme, že na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je Zařízení služeb MZe s.p.o. povinno 
zveřejňovat mimo jiné smlouvy, u kterých hodnota předmětu přesáhla 50.000 Kč bez DPH; přijetím objednávky 
v těchto případech poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy tvořené přijatou objednávkou v registru smluv. 
Přijetím objednávky poskytovatel dále souhlasí s tím,  

- aby smlouva tvořená přijatou objednávkou byla vedena v evidenci Zařízení služeb MZe s.p.o., která bude 
přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu; 

- že nic z obsahu přijaté objednávky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství; 
- aby byly uveřejňovány údaje týkající se plnění povinností vyplývajících ze smlouvy tvořené přijatou 

objednávkou. 
Dále upozorňujeme, že přijetím objednávky s jakoukoliv změnou či odchylkou od objednávky nebo s dodatkem 
závazek nevzniká. Poskytovatel nemá právo požadovat při poskytování služeb nebo před jejich poskytnutím 
zaplacení zálohy. Poskytovatel přijetím objednávky vyjadřuje souhlas s vyloučením povinnosti Zařízení služeb 
MZe s.p.o. k náhradě újmy způsobené porušením ustanovení § 1728 až § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 
Děkujeme za spolupráci. 

 
…………………………………  …………………………………… 
Bc. Karel Smetana, ředitel EcoSplash s.r.o. 
Zařízení služeb MZe s.p.o.       


