
OBJEDNÁVKA č. 0439/2017/KH/O
Odběratel Dodavatel

CZ70890692

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890)592 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Veselá Kariň ing.

595 622 80J1

KH-S

IČ: 45313351

AFRA, a.s.

la Enqliše 519/11

íchov

DIČ: C

Objednávám<

zajištění mediálního prostoru v deníku Mladá fronta DNES, na portálu iDNES.cz a v týdeníku 5plus2 v tomto rozsahu:
1) Mladá fronta DNES - 1/2 strany mediálního prostoru na výšku, PR text + foto o rozměru 141 x 435 mm v počtu 6x

s.termínem zveiiejnění ve čtvrtek, pro oblast Moravskoslezského kraje,
2) iDNES.cz - korjierční sdělení + foto, 3.000 znaků + 3obrázky v počtu 4x se zveřejněním týden, pro oblast

Moravskoslezského kraje, .
3) Cestovani.iDNES.cz - komerční sdělení + foto, 3.000 znaků + 3 obrázky v počtu 2x se zveřejněním den, oblast Česká

republika, I'
4) 5plus2 - 1/1 strana + PR text + foto o rozměru 204 x 286 mm v počtu 6x se zveřejněním v pátek, oblast

Moravskoslezského kraje, vše v souladu s přílohou č. 1k objednávce Č.0439/2017/KH/O.

Fakturováno bude průběžně po splnění plnění, termín splatnosti je stanoven na 21 kalendářní den od data doručeni
faktury objednateli. Platba je považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele. Přílohou faktury
budou zveřejněná komerční sdělení, případně odkazy na webové stránky. Na faktuře bude dále uvedeno: VZ č. 64/2017
a číslo objednávky 0439/2017/KH/O.

Maximální celková částka nesmí přesáhnout 490.000,- Kč bez DPH, tj . 592.900,- Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy: . • . ' !

17.04.2017-30.09.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběrateli 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 příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dniluskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení
c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr
plátců DPH". j
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, q. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 21. kalendářní den od data doručení faktury.

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

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 592 900,00 Kč

Podrobnostiplatby: i

Na účet

Číslo výdajového účtu M$K : 27-1650676349/0800

Datum: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAU

KrajsXý úřad

Ing. Tomáš Kat

ředitel krajského úřad





Příloha č. 1 k objednávce č. 0439/2017/KH/O 

Nabídka společnosti MAFRA a.s. 

Titul 

IDNES.cz 

MFDNES 

5plus2 

CestovantiDN_S.cz 

MFDNES 

5plus2 

tDNES.cz 

MFDNES 

5plus2 

IDNES.cz 
MF DNES 

5plus2 
Cestovanf.IDN_S.cz 

MF DNES 

5plus2 

iDNES.cz 

MF DNES 

5plus2 

Období 

duben 

duben 

duben 

květen 

květen 

květen 

červen 

červen 

červen 

červenec 
červenec 

•červenec 

srpen 

srpen 

srpen 
září 

září 

září 

Popis 
komerční sděíení + foto 

l/2strana na výšku - PR text +foto 

1/1 strana - PR text + foto 

komerční sdělení + foto 

1/2 strana na výšku - PRtext+foto 

1/1 strana - PR text + foto 
komerční sděíenř+foto 

1/2 Strana na výšku - PR text +foto 

1/1 strana - PR text + foto 

komerční sděleni + foto 
1/2 strana na výšku - PR text +foto 

1/1 strana - PR text+foto 
komerční sdělení + foto 

1/2 strana na výšku - PR text +foto 

1/1 strana - PR text+foto 
komerční sdělení + foto 

1/2 strana na výfku - PR text +foto 

1/1 strana - PR text+foto 

Termín 
zveřejněni 

týden 

čtvrtek 

j a t e k 

den 

čtvrtek 

pátek 
týden 

čtvrtek 

pátek 

týden 

čtvrtek 

pátek 

den 

čtvrtek 

pátek 

týden 
čtvrtek 

pátek 

Rozměr 

3.G0Ó znakS + SobrY 

141x435 mm 

204x286 mm 

3.000znak_ + 3obr, 

141x435 mm 

204x286 mm 

3.000 znaků + 3 obr. 

141x435 mm 

204x286 mm 
3.000 znaků+ 3 obr. 

. 141x435 mm 
204x286 mm 

3.0Q0znaků + 3obr. 

141x435 mm 

204x286 mm 

3.000 znaků + 3 obr. 

141x435 mm 

204 x 286 mm 

Oblast vykrytí 
MoravškostezskýkraJ 

Moravskoslezský, kraj 

Moravskoslezský kraj 

ČR 

Moravskoslezský kra] 

Moravskoslezský kraj 
Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 
Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

ČR 
Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj 

Počet čtenářů/ 
reálných uživatelů 

3001000 

55000 

131000 

760000 

55000 

131000 

300000 

55000 

131000 

300000 

55000 

131000 
760000 

55000 

131000 

300000 

55000 

131000 

Celkem 

Ceníková 
cena 

33000Kfr 

54 810 KČ 

85 800 KČ 

79 000 KČ 

54 810 KČ 
85800 Kč 

33000 Kč 

54810 Kč 

85800Kč 

33000 Kč 
54810 Kč 

85800 Kč 

79000 Kč 

54810 KČ 

85800 Kč 

33000 Kč 

54810 Kč 

85800 Kč 

1133660 Kč 

Zvýhodněná 
cena bez 
DPH 

49
0 

00
0 

Kč
 

14264Kč 

23 691 KČ 

37 085 KČ 

34146 Kč 

23691Kč 

37085 Kč 

14264 Kč 

23691Kč 

37 (KS KČ 

14264 Kč 

23 691 KČ 

37085 Kč 

34146 Kč 

23 691 KČ 

37085 Kč 

14264 Kč 

23691Kč 

37085 Kč 



* i *to

OBJEDNÁVKA č. 0439/2017/KH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:
Odbori

v

l& 7082̂ DIČ

Moravskoslezský kraj

2B,nm<mini
70218 {Ostrava

Veselá Karin Ing.

595 62

KH-S

Q3WQ692

Dodavatel

IČ: 45313351 DIČ; CZ45

MAFRA, a.f.

Karla Enaliíe 519/11

—

Objednáváme uVás:!

zajištění mediálního prqstoru v deníku Mladá fronta DNES, na portálu IDN&S.a a v týdeníku 5plu$2 v tomto rozsahu:
1} Mladá fronta iDNES - 1/2 strany mediálního prostoru na výšku, PR text + foto o rozměru 141 x .35 mm v počtu 6x

s termínem zveřejnění ve čtvrtek, pro oWast Moravskoslezského kraje,
2) iDNES.cz - komerční sdělení + foto, 3.000 znakfi +' 3 obrázky v počtu 4x se zveřejněním týden, pro oblast

Moravskoslezského kraje, '
3) Cestovanl.IDNES.cz - komerční sdělení +foto, 3.000 znaků + 3obrázky v počtu 2x se zveřejněním den, oblast Česká

republika, |
4) Splus2 - 1/1 strana + PR text +foto o rozměru 204 x 286 mm vpočtu 6x se zveřejněním v pátek, oblast

Moravskoslezského kraje, vSe v souladu s přílohou č. 1 kobjednávce Č.0.39/2Q17/KH/O.

Fakturováno bude prSběžně po splnění plnění, termín splatnosti je stanoven na 21 kalendami den od data doručeni
faktury objednateli. Platba je považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele. Pfitobou faktury
budou zveřejněná komerční sdělení, případně odkazy na webové stránky. Na faktuře bude dáie uvedeno: VZ i. €4/2017
a čisto objednávky 0439/2017/KH/O.

Maximální cefcová částka nesmí přesáhnout .90.000,- Kč bez OPH, tj. 592.900,- Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Pfitohy; j

17.04.2017-30.09.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH ahodnotu piněni odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném cBe objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, íe:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikad .Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
t>) dodavatel bude ke ďnl uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení
c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikad .Registr
plátců DPH*.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postíhy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou OPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 21. kalendářní den od data doručení faktury.

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

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 592 900,00 Kč

••Hmv9Kti"éFP:FPodrobnosti platby;

Na účet

&te výdajového

i 13-04-2017

Katia:£ngtiše519/ll.
zastoupen! inzerce:
Česk. 19/21,602 00 Brno
t<fl,: _16 202 3lt, ft_ S16 202333

Datum: 11 04 2017

Ing. Tomáš

ředitel krajs*


