
Městská část Praha 7 
Úřad městské části

U Průhonu 1338/38 
170 00 Praha 7

IČO odběratele: 000 63 754 
DIČ odběratele: CZ0063754

Telefon:
e-mailová adresa:

Objednávka číslo: 0-0040/KS/2021
Datum vystavení: 12.května 2021

Dodavatel:
MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11
15000 Praha
IČO: 45313351
DIČ: CZ45313351_________________
Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání:

Koinpetent: Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury
Vyřizuj ící

Na fakturách — daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý — nespolehlivý plátce. 
Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře — daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena 
zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY

tisk časopisu Hobulet na červen 2021,
rozsah: 36 stran v nákladu 30 000 kusů.
Specifikace:
název periodika: Hobulet
náklad: 30 000 ks
formát: tabloid (235 x 315 mm)
rozsah: 36 stran
barevnost: 4/4
druh papíru: papír bělený novinový 60g
vazba: VI šitá
místo doručení periodika:
27 000 ks - Česká pošta, s.p., M. Horákové, Praha 7 

od 9.00 - 15.00 hod)
3 000 ks - podateln^Uřadi^^Prah^T U Průhonu

P- ah.i " 't
14.30 hod)
Smlouva o dílo 2020/OIVZ/003 platná od 03. 03.2020

Dohodnutá cena vč.DPH

částka

ODPA POL ORJ ORG Částka

004342 5169 660,00
004342 5169 5 940,00
003349 5169 59 400,00

66 000,00

Strana 1 z 2



Razítko a podpis objednatele

Radomír
Špok

Digitálně podepsal 
Radomír Špok 
Datum: 2021,05.1 2 
16:02:31 +0200'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj 
písemným potvrzením této objednávky dodavatele A účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinností některých smluv,uveřejňování těchto smluvaregistrusmluv^ro akceptaci objednávky zašle osoba 
oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e mailovou adresu 10 dnů ode dne doručení
objednávky.nejdéle do zahájení plnění.Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody,dodatku) v registru 
smluv dle zákona i. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění 

v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba poskytování služeb Od 0512021
Místem poskytováni služeb je sídlo odběratele/sidlo dodavatele/jiné místo.. Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je 
dodavatel oprávněn vystavil fakturu.
Splatnost faktury se sjednává na 21 dni po skončeni poskytováni služeb a doručeni faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti 
stanovené zákonem č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném zněni a § 435 občanského zákoníku (zákon č, 89/2012 Sb.). 
Nedílnou součásti faktury bude kopie této objednávky.
Smluvní pokuta pro případ prodleni s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodleni.
Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

tění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

Datum: Razítko:____________
^MAFRA, a.S. HE
i itvar inzerce

i išarla Ersgiiše 519/11, 150 00 Praha 5 
i tel.: 22506 3413, fax: 22506 3414

Podpis vč.podpisu hůlkovým pí:
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