
 

\ W ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

v

CSSZ Křížová 25,225 08 Praha 5

  

OBJEDNÁVKA č. OK11/eN_OL3 DODAVATEL

MAFRA, a.s., Anděl Media Centrum,

 

Adresa příjemce faktury:

ČR - čssz ústředí Karla Engliše 519/11

KříŽOVá 25 150 00 Praha 5
225 08 Praha 5 „

IČ: 00006963 IC: 45313351

  Bankovní spojení: 10006-127001/0710  

datum objednávky: 29. 11. 2019

vyřizuje:—
Utvar: 11

Tel. :

E-mailz—
Adresa příjemce zboží]služby: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Objednáváme u vás reklamní prostor kon—lineinformační kampani pro zaměstnavatele k zavádění

eNeschopenky v rozsahu dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky.

 

 

 

Celkem

Cena celkem, , „
Produkt bez DPH 21 % DPH k uhrade

v Kc

Reklamní prostor 170 000,-— 35 700,—- 205 700,--    
 

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a

účinném znění. Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace

objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném. Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednévky Ize poskytnout až po nabytí její

účinnosti. Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno

uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn

uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

 

Schvaluje:

- Diiitálně iodeisal=

Datum:2019.11.29

_ 142604 +o1'00'

ředitelka sekce

Akceptoval: Dne:

   
 

 



 

 

Mediaplán - online kampaň
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C” c1135 ““P“" Km" "RU“ CENA SLEVA SLEVA elfů—ŠŠŠ;
SERVER www FORMAT POZICE na: JEDNOTKU (gm-m) \ (amt-co) CELKEM as: DPH

(Kč) (000) \ (000) (Kč) % (Kč) (Kč)

Idnes.cz 1/2 Halfpaqa Ad Fiemme CPT aso \ osn 1 ooo 1eo ooo 50.0% ao ooo ao ooo

Idnes.cz Branding Huang CPT ago 000 500 180 000 some >90 000 90 000

1 mm 340 000 —170 000 170 ooo ]
 

MAFRA, a. 5.

obchodní odděle

Kada En liše 519/1

šeků

 


