
OBJEDNÁVKA     

MAFRA, a.s.

Anděl Media Centrum

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

Karlovy Vary dne 20.5.2020

celkem

Objednáváme u Vás:

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

Místo dodání: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

Termín dodání 20.6.2020

Způsob úhrady faktura

celkem bez DPH  250 000 Kč

Fakturační adresa INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. sazba daně 21%

Husovo nám. 2 DPH 52 500 Kč

360 01  Karlovy Vary jiné 0,00 Kč

IČ 26330725 CELKEM 302 500,00 Kč

DIČ CZ26330725

Předem děkuji za realizaci objednávky a jsem s pozdravem

Josef Dlohoš

ředitel

Zpracoval:

Kontakt:                                              tel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Dodavatel má povinnost odvést DPH. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy. Povinnost objednatele zaplatit DPH se 

považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele 

pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně  (§ 109a zákona o DPH). 

popis

Zrcadlo šířka 204 x výška 142 mm, v souboru PDF s min. rozlišením 250 dpi, barvy ve formátu CMYK

4.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 27.5. | Magazín DNES+TV, formát 1/1 strany A4 spad 210 x 285 mm

8.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 1.6. | Magazín ONA DNES, formát 1/1 strany 

1.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů: 28.5. | Deník Metro, formát 1/2 strany A5 204 x 142 

5.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 29.5. | Magazín TÉMA, formát 1/1 strany A4 spad 210 x 285 mm

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

20.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 8.6. | Magazín VÍKEND DNES, formát 1/1 strany A4 spad 210 x 285 

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

18.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 8.6. | Magazín DNES+TV, formát 1/1 strany A4 spad 210 x 285 mm

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

15.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 8.6. | Magazín ONA DNES, formát 1/1 strany formát A4 spad 210 x 

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

13.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 1.6. | Magazín VÍKEND DNES, formát 1/1 strany 

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

3.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů: 1.6. | Deník Metro, formát 1/2 strany A5 204 x 142 mm

Zrcadlo šířka 204 x výška 142 mm, v souboru PDF s min. rozlišením 250 dpi, barvy ve formátu CMYK

1/1 strany na spad šířka 210 mm x výška 285 mm

11.6. - termín zveřejnění, termín dodání podkladů do: 1.6. | Magazín DNES+TV, formát 1/1 strany A4 spad 210 x 285 mm

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary  

Tel. +420 355 321 161, Fax +420 355 321 165, E-mail infocentrum@karlovyvary.cz, www.karlovyvary.cz  


