
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFM - 07-0288

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky odborový svaz hasičů
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 náměstí Winstona Churchilla 1800/2

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992. oddil A, vložka 7216 13000 Praha 3 - Žižkov

IČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 15268934

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý

r
Položka, předmět objednávký MJ Množstvi Cena celkem s DPH Měna
Objednáváme u vás reklamu a prezentaci naší Zdravotní pojišťovny 1.00 200 000,00 kč
MV ČR v kalendářich OSH na rok 2020 v tomto rozsahu:
a) Uveřejnit logo objednatele (dále jen logo ) na stolním propagačnim
kalendáři pro rok 2020 (dále jen kalendář ) vydaném dodavatelem
nákladem 2 600 ks a v malém kapesnim (směnovém) kalendáři pro
rok 2020 vydaném dodavatelem nákladem 44 000 ks,
b) zajistit prostřednictvim předsedy OSH distribuci kalendářů
generálnimu řediteli HZS čr, jeho náměstkům a do kanceláře
generálního ředitele HZS ČR do 10.12. 2019 l
c) zajistit prostřednictvim předsedů krajských organizaci a základnich
organizaci v okresech distribuci kalendářů na všechny požárni stanice
HZS ČR do 10. 12. 2019 i
d) zajistit prostřednictvim předsedy OSH distribuci směnových
kalendářů generálnimu řediteli HZS čr, jeho náměstkům a
přislušníkům a zaměstnancům zařazeným na Generálnim ředitelstvi
HZS ČR do 10. 12. 2019.
e) zajistit prostřednictvim předsedů krajských organizaci a základnich i i
organizaci distribuci směnových kalendářů všem ředitelům HZS krajů
a ředitelům územních odborů HZS krajů do 10. 12. 2019.
f) zajistit prostřednictvim předsedů krajských organizaci a základních ' l
organizaci distribuci směnových kalendářů všem přis|ušníkům a l
zaměstnancům HZS ČR do 10. 12. 2019.
g) Předat objednateli do místa jeho sídla nejpozději do 10. 12. 2019 ! i
50 ks kalendářů a 200ks směnových kalendářů, které jsou ' !
specifikovány v ČI. l odst. 1 písm. a) této smlouvy. i i l
h) Uveřejnit a trvale nabizet na preferovaném místě na hlavní straně
svého webu www.osh.cz (dále jen web ) interaktívni logo k
přesměrováni na web objednatele www.zpmvcr.cz.
i) Poskytovat informace k problematice zdravotniho pojištěni v čr a
výhod pojištěni u zp MV ČR prostřednictvim předsedů základních
organizaci.
j) Uveřejnit na preferovaném mistě na hlavni straně svého webu
přimý vstup k přihlášeni on line pojištěnce ZP MV čr, a to v průběhu
1. čtvrtleti 2020 (l. 1. - 31. 3. 2020) a 3. čtvrtleti 2020 (l. 7. - 30. 9.
2020).

Celkem za objednávku bez DPH: 200 000,00 DPH: 0,00 Cena s DPH: 200 000,00 Kč

Otjjednáváme u Vás: Prezentace a propagace

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum pIněni: 10.12.2019
Způsob dodání:
Adresa dodáni zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:
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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 - 07-0288

AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY čIslo: 2019 - PFM - 07-0288 l')

' je v[Zadována v pň'paW. že hodnota ob/'ednávkY pňekroč/ zákonný hmit pm povinnost uveňelněn/ obiednávkr

Objednatel i dodavatel berou na vědomi že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujici 50 (XX) KČ bez DPH podléhaji
uveřejněni 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 uveřejněnim obsahu poNrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhŮtě ale ne vSak dřive, než bude poNrzená 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 uzavteni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavätelem, pňčemž učinky smlouvy
nastanou dnem jejlho uveřejněni v Registru smluv.

l L
Datum: " 'A l l' ,'( "

jedno vyhotoveni potvrzeni ob/ednávky vt"atte laskavě ihned po stvrzeni objednateh na shom ljvedenou adresu. nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, pňpadně plostňednlctvim dátové schránky 9swak3.
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