
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFR - 12-0505

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Radiohouse s.r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Škrétova 490/12

Upsána v OR kAěstskéhoscudu v Praze 26 10 1992. cddil A vložka 7216 120 00 Praha 2

lČ objednatele: 47114304 ič dodavatele: 03497313

OBJEDNATEL - faktumční adresa:
Zdravotní pojišťovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Objednáváme u Vás: objednávka vYsiľání rozhksových spotů zp MV čr
Položka, předmět obiednävky MJ
Objednáváme u Wb vysiláni radiospotů ZP MV ČR na sítí Hitrádio
podle Mediaplánu ze dne 13.12.2019 .
Celkem 15 spotů á 15S v terminu 18-21.12.2019.

Mnažstvi
1,00

Cena celkem 8 DPH Měna
216 523,45 Kč

Fakturace na základě doloženého pIněni.
Ce!kem za objednávku bez dph: 178 945,00 DPH:

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum plněni: 31.12.2019
Způsob dodáni:
Adresa dodáni zboží:
Kontaktní osoba k převzetf dodávky:

m — ", 37 578,45 Cena s DPH: , 216 523,45 Kč i

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přibžte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:
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S#°i"ů·211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFR - 12-0505

AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFR - 12-0505 (")

" je v)žadována v př/padě, že hodnota obiednávkl' pňe'knjčjzákonný limit pm povíhnost uve/b/hěn/ ob/'ednávkt'.

Objednatel i dodavatel berou na vědomf, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujIci 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uvei\ejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasí s uveřejněnim obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu oWednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dřive, než bude poMzená objednávka uveejněna.

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

Datum:

Jedno vyhotovení potvrzeni objednávky vratte laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve ibnnátu
PDF na uvedený kontaktní mail, pňpadně pmstibdn/cN/m datové schránky: 9swaik3.
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