
OBJEDNÁVKA č. 0281/2017/KH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Veselá Karin Ing

595 6

KH-S

CZ70890692
j

Dodavatel

IČ: 45313351 DIČ: CZ453133511

MAFRA, a.s.

Karla Enqliše 519/11

15000 Praha-Smíchov

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

zajištění partnerství "Partner evenť ve speciální příloze, která vyjde v březnu 2017 a bude vložena do krajské přílohy deníku
Mladá fronta DNES v Moravskoslezském kraji a do týdeníku 5plus2 v Moravskoslezském kraji.

Příloha bude zaměřena na budoucnost Moravskoslezského kraje a v rámci speciální nabídky se bude moci Moravskoslezský kraj
prezentovat formou:
1) Pásu na titulní straně přílohy Náš kraj v deníku Mladá fronta DNES v Moravskoslezském kraji,
2) Pásu na titulní straně přílohy Náš kraj v týdeníku 5plus2 v Moravskoslezském kraji,
3) Článku na páté pozici ve zprávách na krajském portálu iDNES.cz,
4) Banner Brandirigu - banner obtékající titulní stranu krajského portálu iDNES.cz po dobu jednoho týdne
(garance 120.000 zobrazení).

Maximální cena celkem nepřesáhne částku 79.000,- Kč bez DPH, tj. 95.590,- Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

31.03.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 95 590,00 KČ

Podrobností platby:

Na účet '

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

.291?

Ing. Tomáš Kotyza

ditel krajského úřadu

řítomnosti ?agtň,.ro»
-— ""•• "•- [•"••

ospíšilem, Ph.D., LL.M,
upceditele "

právního a organizačního
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Moravskoslezský kraj
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Dodavatel

IČ: 45313351 DIČ: CZ453133S1

MAFRA, a.C.

Karla Erwliše 519/11

15000 Praha-Smfchov

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme uVás:

zajištění partnerství "Partner event" ve speciální příloze, která vyjde v březnu 2017 a bude vložena do krajské přílohy deníku
Mladá fronta DNES v Moravskoslezském kraji a do týdeníku 5plus2 v Moravskoslezském kra$.

Příloha bude zaměřena na budoucnost Moravskoslezského kraje av rámci speciální nabídky se bude mod Moravskoslezský kraj
prezentovat formou:
1) Pásu na titulní straně přílohy Náš kraj v deníku Mladá fronta DNES v Moravskoslezském kraj,
2) Pásu na titulní straně přílohy Náš kraj v týdeníku 5plus2 v Moravskoslezském kraji,
3) Článku na páté pozici ve zprávách na krajském portálu iDNES.cz,
4) Banner Brandtngu - banner obtékající titulní stranu krajského portálu iDNES.cz po dobu jednoho týdne
(garance 120.000 zobrazení).

Maximální cena celkem nepřesáhne částku 79.000,- Kč bez DPH, ..95.590,-Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Přflohy:

31.03.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní Institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený umístně poslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH* jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v Insolvenční řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 6 stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. _._

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 95 590,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet .
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