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I Objednávka č.
Platbu prosím uskutečněte až na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme.

Zhotovitel

dgitairegio

MAFRA, a.s.

divize MAFRA digital regio

Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5

IČO: 45313351

DIČ: CZ45313351

Objednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328

Firma: Moravskoslezský kraj

Ulice: 28. října 117

Místo / PSČ /okres: 702 18, Ostrava

Odp. pracovník: PaedDr. Vlastislav Kuchař

Funkce: vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-maíl:

www:

70890692
CZ70890692

vlastisSav.kuchar@kr-moravskoslezskv.cz
www.kr-moravskosiezsky.cz

Objednané služby fmny, tm&tucz o ak<nínob:dky na

Speciální VIP balíček - články a hypertexty

12 x P.R. textů v rubrice komerční sděfení na iDNES v MS kraji
hypertextový odkaz po dobu jednoho týdne na garantované
páté pozici na titulní stránce iDNES v MS kraji

běžná cena: 396.000,-
individuální cena pro VIP klienty
Období kampaně /od-do/: OBR 1.12017 do 31.12.2017

Cena bez DPH

192 000 KČ

DPH (21%)

40 320 Kč

Cena s DPH

232 320 Kč

Cena celkem: 232 320 Kč
Na realizací díla uzavírá zhotovitel s objednatelem tuto smlouvu o dílo. V rámci této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo
spočívající v provedení reklamní kampaně na internetu a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit sjednanou cenu. Veškerá další práva a
povinnosti obou stran, zejména postup při realizací kampaně, platební, stornovací a reklamační podmínky, jsou upraveny Všeobecnými obchodními
podmínkami, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří zadní stranu tohoto listu, případně zvláštními obchodními podmínkami pro jednotlivé
produkty zhotovitele umístěnými na http://www.mafra.cz/obchodni-podminky-itrading/

Jako potvrzení této smiouvy o dílo a na znamení souhlasu s platebními, dodacími a všeobecnými obchodními
podmínkami zhotovitele připojuje objednavatel své razítko a podpis:

Zhotovitel: Objednatel:

M MAFRA, a.s.
divize Internet Tra*í!ng

Karto Eng Prah- 5
& 4531 133& Í

Podpis: Martin Utt
Funkce:* ředitel oblasti

dne: 9.11.2016 j ÍPodpis: ^^Datum:\ 11 12. 2515

L4.QÍ5^iia--Ti2máěJÍQ_^zfia.
jského úřadu

smlouvy na Částku vyšší než 100.000,- K6 bez DPH vyžadují podpis ředitele oblasti divize Internet Trading



POVĚŘENI

Společnost MAFRA, a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO:
45313351, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B,
vložka 1328, zastoupená Ing. Michalem Berkou, místopředsedou představenstva aMgr.
Michalem Hanákem, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana Martina Uttnera, nar. 1 ditele oblasti Morava, aby za tuto společnost
uzavíral smlouvy sMoravskoslezským krajem na zajištění reklamních kampaní na internetu
na rok 2017.

V Praze, dne 1.11.2016

Ing: Michal Berka
místopředseda představenstva
MAFRA, a.s.

Mgr. Michal Hanák
člen představenstva
MAFRA, a.s.
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