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OBJEDNÁVKA č.1038/2019/KH/0

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 , IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277

Moravskoslezský kraj BeePartner a.s.

28. října 2771/117 ' nám. Svobody 527

70218 Ostrava 73961 Třinec

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: . Telefon:

Odbor: KH-4

Objednáváme u Vás:

Organizačnízajištění a komunikace:

- plán komunikačních aktivit MSK na 2. polovinu roku 2019 včetně akčního plánu MSK

— komunikace s firmami při přípravě propagace projektu Innovate Moravia

— komunikace s grafikem při tvorbě prezentace projektu iihrajeMSKrajem na Meat Design

— komunikaci s dodavateli při zajištění výstavy „Kraj jak jej neznáte“

— komunikace projektu Chytřejší kraj (vícepráce)

Plánovaný rozsah hodin: 390.

Fakturováno bude měsíčně na základě reálného plnění. Faktura bude zaslána na elektronickou podatelnu:
po

Termín plnění 31. prosince 2019.

Datum požadovaného splnění: 31.12.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. '

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona o DPH a hodnotu pínění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávlw přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně přísiušněho správce

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insošvenčním řízení.

Odběratel neneseťodpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb„ o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (Vč. DPH) 229 900,00 Kč

Podrobnosti latb : Datum:
p V W „BB. 2019

' “Na ucet

„
Císlo výdajového účtu MSK : 27—1650676349/0800





Odesláno: 14. srpna 2019 15:37

Komu: Objednavky

Předmět: — Fwd: objednávka MSK č. 1038/2019/KHO

Datum: 14.08.19 15:14 (GMT+01:00)

Předmět: RE: objednávka MSK č. 103 8/2019/KHO

Zdravím nazpět,

potvrzuji přijetí objednávky a těším se na další spolupráci.

marketing [ BeePartner a.s.

www.beepartner.cz

na Obsah tohoto e--mai1u Je důvěrný, není možne jej dále předávat dalším osobám, zveřejňovat ani

pozměňovat, není právně závazný. Partnersky uvažte zda Je e-mail nutné tisknout.
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