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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky MAFRA, a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Kaňa Engliše 519/11

Zimám y OR y ~c 26.13 a. vhäca 7Zlé 150 00 Praha 5

lČ objednatele: 47114304 IČ dodavatele: 45313351

OBJEDNATEL - fäk1umčni adnega:
Zdravotnl pojišťovna mv ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Objednáváme u Vás: Prezentace a reklama ZPMVCR v IQ
Položka, předmbt oblednávkY l MJ l Cona celkem 6 DPH i Nlěna
OHednáváme u vás prezentaci a reklamu naši ZPMVCR na podporu ! 1,00 ! 352 412.50 i Kč l
změny zdravotní pQjišťovny v období 1,Q 2020 v dohodnutem
rozsahu, Podklady dodáme elektron icky. Společně s fakturou bude
doručeno pinéní ob|edngné kampaně. í , i
Celkem za objednávku bez DPH: 291 250,00 l DPH: 61 162,50 l Cena s DPH: l 352 412,50 l Kč

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum pmérti: 31.03.2020
Způsob dodáni:
Adresa dodání zbQi:
Kontaktní k phmú dodávk

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fákturace je 21 dnŮ od data doručení objednateli a počitá se k datu odepgánÍ platby z BÚ objednatele. ve vyúčtováni
uvádějte láskavé číslo objednávky, nebo pňbžie jejl kopii.

vmavj|:
S¢hválú:
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AKCEPTAČNĹ DOLOZKA OBJEDNÁVKY čklo: 2020 - PFR - 02.0063 (")

" je Yadována v pňpadě, že hodnota QbiemávkV pjbkms/ zákonnÝ limtZ pro povinnost uveřeiněni &b/mnávkY-

Qbjednatd i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základé objednávky převyšujlci 50 OClO kč bez dph podléhaji
uveřéjněni v Registm smluv dle zákona 340/2015 Sb, v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objedňávky musí být
učiněny pouze plsemrtě a také uvekjněny v Registru smluv.

DodaváEel souhkasi s uveřejněnlm obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu otýednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dřive, než bude potvrzená objednávka Uveřejněna.

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

od akceptace objednávky) ověň, zda objednatel objednávku včetně 8kceptace řädně
povinen objednávku včetně akceptace uveřéjnit sám. O této skutečnosti se zavazuje

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

' ý ' ' 'Datum: -" "'". ' '""' '.'· Ý' i;.,

jedno vyhotweni poMzenl objednávky vmúe láskavé ihned po stvneni objednate/i na shora uvědenou admsu, nebo ve lbrmálu
PDF na uvedený kontaktn/mail, pňpaMě pmstNdnictv/m dátové schíánky: 9swaíx3.
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