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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky EUROPRINT a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Pod Kotlářkou 151/3

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddá A, vložka 7216 15000 Praha 5 - Košiře

IČ objednatele: 47114304 IČ dodavatele: 24233048

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
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Položka, předmět objednávký MJ Množství Cena celkem s DPH Měna
Na základě výsledku poptávkového řizení (č.j. ZPMV/0406030/2019) 34 000,00 107 375,40 Kč
u Vás objednáváme tisk a distribuci časopisu Zdraví jako vášeň - letní
speciál 2019; archový ofsetový tisk; výsledný formát A5 (148 x 210 ,
mm); 4 strany obálky (1XA4) " 24 stran (6XA4); barevnost: 4/4; vazba I
VI šitá; obálka: papir 100,g/m2 lesklá křída; vnitřek: papir 80 g/m2 !
LWC; baleni po 50 ks do íólie; náklad: 34 000 ks
Tisková data budou předána nejpozději do 5. 8. 2019. Misto plnění: 8 ' 0,00 l 0,00 , Kč ,
mist v ČR dle dohody (přepravné/balné je započtené v celkové ceně). Ĺ l l

Celkem za objednávku bez DPH: 88 740,00 DPH: 18 635,40 Cena s DPH: 107 375,40 KČ

DODACÍ PODMĹNKY:

Datum plnění: 14.08.2019
Způsob dodání: přepravce
Adresa dodáni zboží: dle dohody
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 . PFT - 06-0037 (')

' Je ýžadována v pň'padě, že hodnota ob/ednávkV pňe'knoč/zákonný hmit pro povinnost Uveňe/něn/ obl"ednávkV.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujici 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí bý1
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv

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

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověři, 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 uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.
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jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vrahe láskavé ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve fonnátu
PDF na uvedený kontaktní mail, připadně prostibdnictvim dátové schránky: 9swaix3.
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