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Objednávka číslo: 0631/16 - HOS

Objednavatel: Dodavatel:

Ministerstvo zdravotnictví Mediální skupina MAFRÁ

Odbor Hospodářské správy
Anděl Media Centrum

Palackého nám. 4
Karla Engliše 519/11

128 01 Praha 2
150 00 Praha 5

Tel:

Fax:

IČ: 00024341

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení: IČO: 45313351

IBAN:
DIČ: CZ45313351

Bank.spojení:

č.ú.:

Text:

Na základě předložené nabídky objednáváme předplatné deníků MF DNES a LIDOVÝCH

NOVIN v počtu 22 ks MF po-pá, 1 ks MF po-so, 11 ks LN po-pá a 1 ks po-so dle přiložené

specifikace uvedené v příloze č. 1. a obchodních podmínek č. 2 pro rok 2017.

Termín: od 1. 1. 2017 do do 31. 12. 2017 ve dnech dle přílohy č. 1 do 07.30 hod daného

dne.

Celková cena nepřesáhne částku 119.539,- Kč včetně DPH.

\

Dne:~9-U-2016
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Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele.

Palackého náměstí 4,128 01 Praha 1

tel./fax:



|2(H7 | příloha č. 1

LN MF DNES

ministr+KAB OSPODARSKE NOVIN 2x, po - pa

LIDOVÉ NOVINY 2x, po - pá 2

MF DNES 2x, po - pá 2,00

z toho LIDOVÉ NOVINY 1 x, so 1,00

z toho MF DNES 1x, so 1,00

z toho

W

LIDOVÉ NOVINY 1x, po - pá 1,00

MF DNES 1 x, po - pá 1,00

RS

náměstkyně PRÁVO 1x, po - pá

pro strategie

NM

náměstkyně

ministra LIDOVÉ NOVINY 1x, po - pá 1,00

MF DNES 1 x, po - pá 1,00

”i

NM

MF DNES 1x, po - pá 1,00

PRÁVO 1x, po - pá

NE

náměstek pro LIDOVÉ NOVINY 1 x, po - pá 1,00

ekonomiku MF DNES 1x, po - pá 1,00

NL

náměstek pro LIDOVÉ NOVINY 1 x, po - pá 1,00

legislativu MF DNES 1 x, po - pá 1,00

%I_I_I_ý,' 7„ý

NZ

náměstek pro LIDOVÉ NOVINY 1 x, po - pá 1,00

zdravotní péči MF DNES 1x, po - pá 1,00

NP LIDOVÉ NOVINY 1x, po - pá 1,00

náměstek pro MF DNES 1 x, po - pá 1,00

zdravotní

pojištění

II::

W,

NH

náměstek

hlavní MF DNES 1x, po - pá

hygienik

1,00

'fi i :*Ň|_|_lřlý

i* ý'ýýý7_l_l_l_

TIS

L; LIDOVÉ NOVINY 1x, po - pá 1,00



u

MF DNES 1 x, po - pá 1,00

m:

m

státní

tajemník

LIDOVÉ NOVINY 1x, po - pá

MF DNES 1x, po - pá 1

ý„„,_ 4 ,71' í ČW

odbor

OKZ II I I

koncepcí LIDOVÉ NOVINY 1x, po-pá

MF DNES 1x, po-pá 1

12 14

NLK

knihovna LIDOVÉ NOVINY 1

MF DNES 10

Celkem: 12 23

z toho: 1xSo 1xSo



Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Článek 1

Předmět objednávky - smlouvy

1.1 Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele zabezpečí, ve sjednaném období (viz cenová příloha č.

1 objednávky) plynulou dodávku všech čísel objednaného českého periodického tisku za

podmínek níže specifikovaných.

1.2 Nedílnou součástí této objednávky jsou přílohy č. 1 (cenová nabídka) a příloha č. 2 (obchodní

podmínky), ve kterých je specifikován seznam požadovaných titulů, období jejich dodání a odběrní

místa.

Článek 2

Čas, místo a způsob předání periodického tisku

2.1 Dodavatel se zavazuje, že bude dodávat objednaný tisk pravidelným denním rozvozem Po-Pá

(So) na vlastní náklady do odběrných míst ve struktuře určené v příloze č. 1, který je nedílnou

součástí této smlouvy a to do 7.30 hodin daného dne.

Článek 3

Cena a platební podmínky

3.1 Cena dodaného tisku bude vycházet z cen uvedených v příloze č. 1.

3.2 Dodávaný tisk bude fakturován jako předplatné na celý rok. Dodavatel dodá fakturu objednateli

nejpozdéji do 10. 12. 2016.

3.3 Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a obchodního zákoníku.

3.4 Faktura bude splatná do 30. Dnů po jejím obdržení. Objednavatel může fakturu vrátit do data její

splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje, zejména když nesouhlasí s výší

fakturované částky.

Článek 4

Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel se zavazuje zpřístupnit místo, kam mají být tiskoviny v určeném čase doručeny.

4.2 Objednatel má tato další práva:

Kontrolovat plnění podmínek smlouvy

Průběžně přiobjednávat, popř. zrušit dodávku jednotlivých titulů

Článek 5

Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Dodavatel se zavazuje:

Dodá včas na určené místo a v určeném čase nepoškozená čísla objednaných titulů

Na základě reklamace objednatele zajistit včas náhradu nedodaného čísla titulu

Informovat objednatele bezprostředné o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na termíny

plnění nebo kvality dodávky

5.2 Dodavatel nemá právo zvýšit cenu dodávaného periodického tisku v průběhu roku 2017.
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Sankční a závěrečná ustanovení
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6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytovanou dodávku má dodavatel nárok na 'a

úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. 2;

6.2 Pokud dodavatel hrubě poruší dodávku jakéhokoliv titulu, tj. nedodá jednotlivá čísla titulu,

popřípadě čas dodání po třetí reklamaci objednatele bez jakéhokoli vysvětlení, zaplatí

objednavateli smluvní pokutu ve výši 1% z roční fakturace.

6.3 Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto objednávkou - smlouvou se řídí ustanoveními

obchodního zákoníku.

6.4 Objednávka - smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.


