OBJEDNÁVKA č. 0401/2017/RRC/O
Dodavatel

Odběratel
IČ:

7089069
2 Č DI

IČ: 4531335
1

CZ70890692

: DIČ
CZ45

Moravskoslezský kraj

MAFRA, a.s.

28. říina 2771/117

Karla Enqliše 519/11
15000
Praha-Smícho
v

70218

Ostrav
a

Vyřizuje:

Pánkova Andrea Mgr.

Vyřizuje:

Telefon:
Odbor:

595 622 528
RRC-4

Telefon:

Objednáváme u Vás:
v rámci propagace projektu Moravskoslezského kraje služby spojené s partnerstvím v magazínu „Náš kraj", který je součástí
periodik MF DNES a 5+2, a to:
- tištěnou inzerci velikostí 181 x 40 mm na titulní straně přílohy „Náš kraf v MF DNES v Moravskoslezském kraji
(exkluzivně jen pro jednoho partnera),
- tištěnou inzerci velikosti 204 x 47 mm přílohy „Náš kraj" v 5+2,
- PR článek na páté pozici ve zprávách na krajském portále iDNES.cz s odkazy na web www.severnimorava.travel
(bonus fotogalerie zhruba 10 ks top fotografií z kraje uvnitř každého článku, popř. krátký videospot tamtéž),
- banner branding na titulní straně iDNES.cz po dobu jednoho týdne po vydání inzerce
(tj. v červnu, září a prosinci) s odkazem na web www.severnimorava .travel.
Platba bude provedena na základě došlých faktur v těchto termínech:
1. Faktura č. 1 na částku 79.860 Kč vč. DPH do 30. 6. 2017,
2. Faktura č. 2 na částku 79.860 Kč vč. DPH do 30.9. 2017,
3. Faktura č. 3 na částku 79.860 Kč vč. DPH do 31.12. 2017.
Cena celkem: 239.580 Kč vč. DPH
Datum požadovaného splnění:

15.12.201
7

Přílohy:

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 př(mo 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)

Podrobnosti platby:

Datum:

Na účet
Číslo výdajového účtu MSK:

239 580,00 Kč

3. 104 2017

V.ORAV3KOSLE2SKÝ KR_
řad
17
AVA

27-1650676349/080
0
Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřa

Fromi Žižka Petr fmailto:Petr.Zizka@mafra.cz1
Sent: Friday, April 21, 2017 7:18 AM
To: Pánkova Andrea <andrea.pankova(5)msk.cz>
Subject: (SPAM !)• RE: Objednávka č. 0401/2017/RRC/O
Dobrý den,
Vaši objednávku na prezentaci v přílohách Náš kraj v MF DNES a v 5+2 akceptujeme
Krásný den

Mgr, Petr Zižka
Business leader
mediální skupina mafra
Puchmajerova 1/208 702 00 Ostrava
e-maH: petr.zizka(a>mafra.cz
www.mafra.cz
https://www.facebook.com/medialniskupinamafra

