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' OBJEDNÁVKA. č. 0256/2022/KH/0

Odběratel ' Dodavatel '

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 . IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351

Moravskoslezský kraj MAFRA, a.s.

28. říína 2771/117 Karla Enališe 519/11

70218 Ostrava 15000 Praha 5

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

'Odbor:

Objednáváme u Vás:

prezentaci Moravskoslezského kraje na zpravodajském serveru www.idnes.cz/ostrava (30 PR článků na páté nebo šesté

pozici po dobu jednoho týdne) a v _magazínu Náš kraj, který je součástí deníku MFD a týdeníku 5+2 (4 x půlstrana)

v časovém rozmezí od března 2022 do února 2023.

O vystavení této objednávky bylo rozhodnuto usnesením RK č. 38/2481 dne 28.02.2022.

Datum požadovaného splnění: březen 2022 —únor 2023

Přílohy:

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

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

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona 0 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

A 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“.

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.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 0 střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 484 000,00 Kč .

f—r .—

Datum: 04

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta©msk.cz

Název datOVé SChfánkW mofaVSkOS'eZSkY kraj
Indentifikátor datové schránky: 8x6bxsd

císlo výdajového účtu : 27—1650676349/0800



OBJEDNÁVKA č. 0256/2022/KH/O

Klasifikace informací: Neveřejné



OBJEDNÁVKA č. 0256/2022/KH/0

Odběratei Dodavatel

IČ: 70890692 nič: CZ70890692 IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351

Moravskoslezský kraj _ MAFRA, a.s.

28. ři'ina 27711117 Karla Enališe 519/11

70218 Ostrava - 15000 Praha 5

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás: ,
:

prezentaci Moravskoslezského kraje na zpravodajském serveru www.idnes.cz/ostrava (30 PR článků na páté nebo šesté

pozici po dobu jednoho týdne) a v _magazínu Náš kraj, který je součástí deníku MFD a týdeníku 5+2 (4 x půlstrana)

v časovém rozmezí od března 2022 do února 2023.

O vystavení této objednávky bylo rozhodnuto usnesením„RK č. 38/2481 dne 28.02.2022.

Datum požadovaného splnění: březen 2022 —únor 2023

Přílohy:

upozonnění: úhrada faktury se provádí 14. kaiendářní'den od data doručení faktury.

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

Odběratei uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 1093 zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktgře uhradí v žtermínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele Vedený u místně příslušného správce

dan v případě, e:

a) dodavatel bude ke dniiuskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

i:) dodavatelbude ke dni uskutečněnízdanitelného plnění v insolvenčním řízení

c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Odběratei 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.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády neboyedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní spoiečnosh'. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nemavdivé, bude smlouva

považována za neplatnou. '

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 484 000,00 Kč .

Datu

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e—mail pro zasílání faktury: posta©msk.cz

Název datové schránky: - moravskoslezsky kraj

Indentif'ikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

MAFRA, a.s. 1.4.4.
útvar inzerce

Karla Engliše 519/11. 150 00 Praha 5
zastoupení inzerce:

Puchmajerova 1/208, 702 00 OSW“
mř-rnmnnm ičo: 45313351



Předmět: FW: Objednávka v rámci VZ č. 25/2022 „Zajištění prezentace MSK v tištěných

médiích a jejich zpravodajských serverech"

Přílohy: potvrzená-objednávka—MSK.pdf

Sent: Monday, March 7, 2022 11:17 AM

To: Elektronická podatelna <Qosta©mskcz>

Subject: RE: Objednávka v rámci VZ č. 25/2022 „Zajištění prezentace MSK v tištěných médiích a jejich zpravodajských

serverech"

Děkuji a posílám potvrzenou objednávku.

mediální skupina mafra

Puchmajerova 1/208

702 00 Ostrava _

mob: + 420 773 968 820

www.mafra.cz

https:[(www.facebookcomzmedialniskuginamafra


