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OBJEDNÁVKA č. 0541/2022/RRC/0

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 - IČ: 45313351 DIČ:

Moravskoslezský kraj MAFRA, a.s.

28. říina 2771/117 Karla Enališe 519/11

70218 Ostrava _ 15000 Praha

Vyřizuje: , Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás:

informační inzerci v periodiku MF Dnes v příloze Moravskoslezský:

Počet informačních inzerátů - 6x 1 otištění

Rozměr - A5 (141 x 217mm )

Provedení - černobílé

Cena 1 informační inzerce — 20.000,- Kč bez DPH / 24.200,- Kč vč. DPH

Maximální cena celkem 6 informačních inzercí — 120.000,- Kč bez DPH / 145.200,- Kč vč. DPH

-— Podrobné podmínky:

- datum uveřejnění informační inzerce bude vždy upřesněn dle aktuálního dílčího požadavku zadavatele a dle aktuálního

stavu Programu Interreg V-A CR — PR ' “

- dodavatel podklad graficky zpracuje a zašle ke korektuře a odsouhlasení zadavateli

- dodavatel použije v zajištění inzerce loga dle zadání zadavatele -

http://www.cz—pl.eu/zakladni-informace—o-proqramu/propaqace

- fakturace bude probíhat po každém otištění informační inzerce, ve fakturaci bude nutné uvádět formulaci „Financováno

' Z projektu TP reg. č. CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0002952 „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V—A CR — PR

2021 - 2023““

Zdůvodnění výběru dodavatele - Dodavatel na základě poptávky, oslovení tří potenciálních dodavatelů.

Datum požadovaného splnění: 05/2022 — 11/2023

Přílohy:

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

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

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% 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 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 uskutečněnízdanitelného 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.

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 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) 145 200,00 Kč

Datum: KD A .Ú5. 7322 yang;

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

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

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Indentifikátor datové schránky: 8x6bxsd _

Číslo výdajového účtu : 30015-1650676349/0800

OBJEDNÁVKA č. 0541/2022/RRC/O





Předmět: FW: Informační inzerce - objednávka č. 0541/2022/RRC/O —_ žádost o akceptaci

objednávky

Přílohy: Inzerce_MAFRA, a.s.pdf

Sent: Thursday, May 5, 2022 1:58 PM

Subject: Fw: Informační inzerce —objednávka č. 0541/2022/RRC/O —žádost o akceptaci objednávky

Dobrý den, děkuji za zaslání objednávky, kterou akceptujeme.

Těším se na další spolupráci a přeji pěkný den

Business leader

mediální skupina mafra

Puchmajerova 1/208

702 00 Ostrava

mob: + 420 773 968 820


