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OBJEDNÁVKA
' č. j. KRPZ-96360-6/ČJ-2021-1500MM Přilohy:

Uvádějte číslo naši obiednávkV na všech dodacích listech a fakturách

1 l 1

Dodavatel: Seznam.cz, a. s.
Radlická 3294/10
IČO: 26168685
číslo účtu' 5020019940
kontaktní osoba dodavatele:

150 00 Praha 5
DIČ: CZ26168685
kód banky /5500

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
j. A. Bati 5637 760 01 ZLÍN
IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767
číslo účtu: 28036881 kód banky /0 7 10
kontaktní osoba objednatele: jitka janečková

telefon: 720 952 798
e-tnail: krpz.omtz. podatelna@,pcr.cz

Předmět plněni:

Specifikace zboži/služby:

Zaměstnanci odpovědní
za převzetí zboži/služby:

Dodací lhůta.

Cena:

Zajištění inzerce
natúdknu pInům náhradní plněni ze zákona,

(j u'm/tmi c) tz'/ PcKS//ú a nb/édnalde 7 této

Potvrzenou oh/ed/?ävkt/ ze strany dodavatele /é povinen uveňe/n/t
registru .smluv v .$()u,'adu se 7ákanem C. 34QQQ15 Sb., o zY/áštř)ic/1 počffnínkách účmnost/
něktetých smluv, uweŕejňováni ľěchlo smluv a q registru smluv, ve znění pQzdě/šich předpisů.
Z tohoto důvodu ňabývá objednávka účinnost dnetn uveřejtNni v regisôu smluv.

> Inzerce - náborová kampaň
- výroba reklamní grafiky sklik komplet (10ks)
- termín kampaně: 30.9.2021 - 29.11.2021
- viz příloha č. 1 - nabídka

1ng...,Lenka zajícová tel,: 974 661 400
mobil: 725 085 988

30.9.2021 - 29.11.2021

za vymezený předmět plněni činí
CELKEM bez DPH 50 000,-
CELKF M S DPH 21% 60 500,-

slavy s 1.)/-"// Šedesáúis/cpětsetkorunčeských

Kč
Kč

Další podmínky:

Sankce: 1 Dodavatel se zavazuje potvrcht písemně nebo v elektmnícké podobě (e-mail), akceptacř objednávky nejpozděµ
do 3 pracovních dnů cid jqlho za$|áni Kupu]icim.

2 Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje, že cbjednávku přijímá v plném rozsahu.
3 Reklamace objednatele způsobené nedodáním zboZi/služby v poptávané kvalitě )SQlj řešeny dle platných

právních předpisů.
4 Pokud dodavatel na svém potvrzeni objednávky výslovně uvede konkrétni údaje jinak, než jakjsou uvedeny na

objednávce objednatek, považuje se takové potvrzeni objednávky za protinávrh. V takovém případě múZe být
protinávrh písemně potvrzen gbjednate|em nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od obdrženi pr(jt|návrhu

5 V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s terminem řádného dodáni zboZi/sluZby nebo odstraněni
zjevných vad zbožUslužby v dohodnutém terminu, objednatel má právo na kompenzaci smluvni pokutou ve výši
0,05% vC. DPH z kupní ceny zboži/služby, s jehož dodáním je prodávajici v prodlení, a to za každý i započatý
den takového prodlení



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLlClE ZLÍNSKÉHO KRAJE

jakákoliv smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručeni oprávněně vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty straně dodavatele.

7. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ani povinnost
dodavatele řádně splnit své povinnosb (dodat zboži/službu. odstranit vady)

8. Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném
Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto prohlášeni nepravdivé anebo v případě, že bude dodavatel
dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účlnncjst| této smlouvy a nevyrozumí d tom
ihned objednatele, má objednatel právo od objednávky odstoupit, a to v souladu s příslušným právním
předpisem.

Fakturační adresa: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
j. A. Bati 5637
760 01 ZLÍN

Adresa pro doručeni faktury: Datová schránka: w6thp3w.
V případě fyzickéha dol'uae prosím na éidräsu.
Česká íepubhXa ·- Kľa|$ké pohcie kraje. j A Bati 5637. '760 Úl Zlín
Ekzl<ltc:nicky rnoZt to takluru zaslat na e-mail kpz clu Káz¢lý e inai! musí GQsaN»':':ät p':'uze ,imt'
fakháru

Způsob platby' bezhotovostním převodem na účet na základě daňového dokladu (faktura)

Splatnost faktury: . 30 dni od vystavení faktury _

Dovoluji si Vás požádat o elektronické potvrzení objednávky

D,,,m, 2 G. 09. 2021 za abjednatele:

' ndřodiCl se rd«méte



KŘPZ - OMTZ SPM podate|na

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

pátek 24, září 2021 11:36
KŘPZ - OMTZ SPM podatelna
FW: Závazná objednávka pčr KŘP Zlín - inzerce - nábor k PČR
KRPZ-96360-5_ČJ-2021-1500MM Objednávka.pdf; příloha č. 1 k objednávce.pdf;
objednávka pcr.pdf

pěkný den ,

potvrzuji závaznou objednávku a připojuji zálohovou fakturu k proplacenI .Požádám Vás o úhradu .

S pozdravem


