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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ČESKÁ TELEVIZE
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Na hřebenech ll 1132/4

Zapsána v OR Městského soudu v Př3zě 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 14700 Praha 4 - Podolí

lČ objednatele: 47114304 IČ dodavatele: 00027383

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišťovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Obiednáváme u Vás: Prezentace ZPMVČR ve vvsilání ČT
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Položka, předmět obiednávk¥ MJ Množství Cena celkem s DPH Měna
Objednáváme u vás prezentaci naši ZPMVČR a to ve formě 1,00 121 000,00 Kč
uveřejnění 10 vteřinového videospotu ve vysiláni sportovních přenosů
(alpské lyžováni, snowboarding, skoky na lyžích, rychbbruslení,
skeleton, klasické lyžování) v měsicich listopad a prosinec 2019 v
dohodnutém rozsahu.
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Celkem za objednávku bez dph: 100 000,00 DPH: 21 000,00 Cena s DPH: 121 000,00 KČ

DODACÍ PODMÍNKY:
Datum plněni: 31.12.2019
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počítá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě čisto objednávky, nebo pňložte její kopii.

Vystavil:
Schválil:
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFR - 11-0488 (')

" Je vyžadována v př/padě, že hodnota ob/ednávky pň9kročl zákonný limit pro povinnost uveň9/něnl objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšující 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
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 dříve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je
informovat objednatele.

od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje

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 viatte laskavě ihned po stvtzeni objednateli na shom uvedenou adresu, nebo ve foimátu
PDF na uvedený kontaktn/ mail, přijpadně pmstmdnictv/m datové schíánky: 9swacjr3.
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