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oddělení marketingové služby 

Ostrava dne: 9. 10. 2019 
Způsob odeslání: e-mailem 
Vyřizuje: XXX 
Tel.: XXX 
Fax: XXX 
E-mail: XXX 

█ Objednávka č. DOD20191227 

Ve faktuře, prosím, uvádějte číslo naší objednávky.  

Položka 
číslo Předmět dodávky 

 Na základě Vaší nabídky objednáváme: 

 
Komerční článek, kraje.iDNES.cz, (Moravskoslezský kraj) 
Termín zveřejnění: 28. 10. 2019 – 3. 11. 2019, 4. 11. 2019 – 10. 11. 2019,  
2. 12. 2019 – 8. 12. 2019 
Cena: 27 000 Kč 
 
Banner branding, kraje.iDNES.cz, (Moravskoslezský kraj) 
Termín zveřejnění: 21. 10. 2019 – 27. 10. 2019, 25. 11. 2019 – 1. 12. 2019 
Cena: 18 000 Kč  
 
Celostránková prezentace v příloze Náš kraj 
Termín zveřejnění: 29. 11. 2019 
Cena: 6 000 Kč 
 
Půlstránková prezentace v příloze Zaměstnavatelé v kraji 
Termín zveřejnění: 26. 10. 2019 
Cena: 10 000 Kč 
 
Půlstránková prezentace v týdeníku 5Plus2 
Termín zveřejnění: 18. 10. 2019 
Cena:  9 000 Kč 
 
Cena: dle Vaší cenové nabídky za celý předmět plnění 70 000 Kč bez DPH.  
 

Cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu objednávky a je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná.  

Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystaven nejpozději  
do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
poskytnutí předmětu objednávky. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. 

Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1  zákona č. 235/2004 Sb, 
o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) 
musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu. 

Dodavatel je oprávněn žádat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení s úhradou ceny. 

 
 
MAFRA, a.s. 
Karla Engliše 519/11 
150 00  Praha 5 - Smíchov 
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Zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení není dotčen ani omezen nárok oprávněné strany  
na náhradu škody v plné výši. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. preferuje doručení faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu 
XXX, faktura musí být vystavena ve formátu PDF a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
nebo jinak zabezpečena proti pozměnění. V případě, že dodavatel nemá možnost takto zasílat faktury, 
bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za 
to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.   

 

  

Místo určení:  Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
                            oddělení marketingové služby 

 

█ Dodací lhůta: dle textu 

Potvrzení dodavatele:  Dopravní podnik Ostrava a.s.: 

 

 

 

Datum, podpis        Datum, podpis 

 
 
Přílohy 
Cenová nabídka 
Potvrzení objednávky 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz

