
5E9#·211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFM - 05-0185

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky SPORTOVNĹ KLUB POLICIE KOMETA
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Bauerova 5

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddíl A, vložka 7216 60300 Brno 3

IČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 41604164

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Cejl 5
658 16 Brno
Objednáváme u Vás: prezentace ZPMVČR
Položka, předmět objednávký
Objednáváme u vás reklamu a zajištěni prezentace v rámci těchto
akci:
1. 22. Mezinárodní policejni mistrovství České republiky 2019 v
jezdectvi
24. 5. 2019 prolog nám. Svobody
Bannery na ohraničení plochy před pódiem
Uvedení ZPMVČR v hlášeni Českého rozhlasu a Rádia Krokodýl
Plakát A5/ Logo, v počtu 1500 kusú z toho 300 kusú umistěno v MHD
Dopravniho podniku Města Brna, na služebnách a prezentačních
akcích PČR.
Plakát A3/ Logo, na služebnách
Leták A4 skládačkal Logo, se zdravici primátorky, policejniho
prezidenta a hejtmana 5000 kusú rozdáno před akci na prezentačnich
akcich a na vlastní akci

25. 5. 2019 Panská Licha
Prezentační stan na akci
Nafukovací brána
Soutěž č. 3 o pohár ředitele ZPMVČR
Prezentace ZPMVČR moderátorem
ČTV vstupy ze závodů, zpravodajstvi

Cena plněni 100 000 KČ

2. 51. ročník Velké ceny města Brna v plaváni
16. - 17. 11. 2019 v Městském plaveckém stadionu Tesla Brno

MJ Množství i
1,00 l

l

Cena celkem s DPH Měna
250 000,00 Kč

Ĺ Plakát A3/ Logo
Tiskoviny (desky, pozvánky ) Logo

i Bannery kolem bazénu 2x1m
i Paraván za startovacimi bloky Loga
l Stupně vitězů Loga
i Prezentace ZPMVČR moderátorem
l Televizni přenos finálového bloku

: Cena plněni 50 000 KČ

l 3. Slavnostni vyhlášeni nejlepšiho policisty a sportovce roku 2019
18. prosince 2019

' Spoluúčasť na vyhláSení nejlepši zaměstnanec ZPMVČR.
Roll Up na vyhláSení sportovce
Dárkový hrnek s logem ZPMV
Pozvánka LOGO
Vstupenka na Adventní koncert Logo (450 osob) katedrála Petrov
Prezentační stan na akci jako zázemí pro nápojový servis
Prezentace ZPMVČR moderátorem
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Cena plněni 100 000 Kč

Hrazeno bude z rozpočtu divize Morava.
Celkem za objednávku bez DPH: 206 611,57 DPH: 43 388,43 Cena s DPH: 250 000,00 Kč

DODACÍ PODMĹNKY:

Datum plnění: 24.05.2019
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzeti 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 laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:

2



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFM - 05-0185

AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFM - 05-0185 (*)

* Je Yyžadována v př/padě, že hodnota objednávký překroč/ zákonný limit pro povinnost uveřejněnl objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujÍcÍ 50 000 kč bez dph podléhají
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být učiněny
pouze písemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasI s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dříve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověří, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně uveřejnil.
Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje informovat
objednatele.

Za datum uzavření smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy nastanou
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

Datum' 14.5.2019

jedno vyhotovení potvrzeni objednávky vratŕe laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu. nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, př/padně prostřednictv/m datové schránky.' 9swaix3.
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