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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky Česká olympijská a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Benešovská 1925/6

Zapsána vOR Mésitského 8oudu v Praze 26.10.1992, oddíl A, vkjžka 7216 10100 Praha 10 - Vinohrady

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 25268708

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Objednáváme u Vás: Prezentace a reklama ZPMVČR
Položka, předmět oblednávky MJ l Mnctžství
Objednáváme u vás prezentaci a reklamu naší ZPMVČR v projektu i ! 1,00
Sazka Olympijský víceboj v rozsahu:
a) na 16 krajských kolech
Umístění reklamního nosiče na jednotlivých akcich (banner s logem ;
ZP MV ČR)
Prezentace brandingu ZP MV ČR ve fotogaleriich z jednotlivých akci l
na webu Sazka olympijského viceboje ,
Prezentace ZP MV ČR na diplomech pro ůčastniky jednotlivých akci l
Poskytnuti dárkových předmětů $ logem ZP211 jako ooenění pro
nejlepší sportovce na jednotlivých akcích
Distribuce propagačních a informačnfch materiálů ZP MV ČR
účastnikům jednotlivých akci
Další prezentace a propagace ZP MV ČR dle dohody (např. post na '
facebooku představující odměny pro nejlepší sportovce od ZP MV
ČR)

b) na republikovém finále - specNkace pfnění:

Umfstěni reklamnich nosičů (2x banner s logem ZP MV ČR)
Prezentace brandingu ZP MV ČR ve fotogalerii na webu Sazka
olympijského víceboje
Prezentace ZP MV ČR moderátorem akce !

l Prezentace ZP MV ČR na diplomech a dalších mateňálech pro
ůčastníky

i Poskytnutí dárkových předmětů s logem ZP211 jako ocenění pro ,
l nejlepši sportovce

Distribuce propagačních a informačních materiálů ZP MV ČR
l účastnikůmDalši prezentace a propagace ZP MV ČR dle dohody (např. post na ' ' ,

facebooku představujľcl odměny pro nejlepši sportovce od ZP MV '
ČR)

S fakturou bude doložena dokumentace_rek1amního_Égnění, · l
r _ _Celkem za objednávku bez dph: 250 000,00 DPH: 52 500,00 Cena s DPH:

Cena celkem $ DPH i Měna
302 500,00 Kč

302 500,00 Kč

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum ptnění: 25.11.2019
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzetí dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fákturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počltá se k datu odepsání Natby z BÚ objednatele. Ve vyúčtování
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uvádějte iaskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválík
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AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY ČÍSĹO: 2019 - PFM - 09-0359 (*)

*je vYžadována v př/padě, že hodnota ob/ednávkj' p/eknoč/ zákonný limit E/'q povinnost uveře/něn/ obiednávk}'.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že záväzky vzniklé na základě objednávky pI\evyšujíc1 50 000 kč bez dph podléhaji
uvekijněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze písemně a také uveřejněny v Registru smluv.

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

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uvexjnú. Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje
informovat objednatele.

Za datum uzavřéní smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

""'um'jt 11, ', '""

jedno vyhotoven/potvrzen/ objednávky vráťte láskavé ihnedpo stvizenl objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve fonnátu
PDF na uvedený kmtaktnl mall, pňjoadně pmstkdnicNi"m datové schránky: 9swak3.
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