
OBJEDNÁVKA ČĹSLO: 2019 - PFR - 02-0093

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky MAFRA, a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Karla Engliše 519/11

Zapsána v OR Městského scudu v Praze 26,10.?992, oddíl A, vložka 7216 150 00 Praha 5

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 45313351

OBJEDNATEL - fakturační adresa:

Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Objednáváme u Vás: Online reklamní prezentace ZPMVCR
Položka, předmět obiednávky MJ Množství l
Objednáváme u vás online reklamní prezentaci ZPMVČR v období IQ l 1,00
2019 od 18.2 do 31.3 v dohodnutém rozsahu, podklady dodáme

ielektronicky,. Společně s fakturou bljqe qoioženo plněni prezentace.
Celkem za objednávku bez DPH: 453 150,00 DPH: 95 161,50 Cena s DPH:

Cena celkem s DPH l Měna

548 311,50 Kč

C

548 311,50 Kč

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum plněni: 31.03.2019
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzetí dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte Iaskavě číslo objednávky, nebo pňložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFR - 02-0093

AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBjEDNÁVKY číslo: 2019 - PFR - 02-0093 C)

'je vyžadovén8 v pňpaciě, že hodnota ab/'ednávky pňs$knjč/ zákonný /imi/ pm povinnost uvekiněn/obiednávky.

Objednatel l dodavatel berou na vědomi, že záväzky vzniklé na základě oSednávky převyšujíd 50 000 kč bez dph podléhajl
uvefejněnl v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejnéné objednávky musí bý1
uäněny pouze písemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasf s uveřéjněním obsahu poNrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůfě, ale ne však dl¶ve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna,

Dodavatel (nejpo"ději do 14-11 dnů od akceptace objednávky) ověřl, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uveťejnil, Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnít sám, O této skutečnosti se zavazuje
informovat objednatele.

Za datum uzavřenl smbuvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemZ účinky smlouvy
nastanou dnem jojiho uveřejněni v Registru smluv.
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Jedno vyhotoveni poMzenl objednávky vratte laskavě ihned po stvrzeni obj8dnatelina shoia uvedenou nebo ve lbnnätu
FDF na wedéný kontaktní' mail pňpadně pmsNdn/cNlm datové schránky: 9swatx3.
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