
DIAMO. státní podnik 
ředitelství s p 
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520026459
Datum vystavení: 25.05 2017

Objednatel:
DIAMO, státní podnik 
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
MAFRA, a s.
Karla Engliše 519/11 
150 00 Praha 5

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH IČO: 45313351 DIČ: CZ45313351
OR: KS Ústi nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
Banka: č ú

Vyřlzuje/Kontakt ^ ^ ■ ■ ^ ■ ■ 1  Tel E-mall ■ ■ ■ ■ I

Dodací Ihůta: 01 06.2017 Místo dodání: 
Splatnost: 30 dni od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyrsp@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vyslavil daňový doklad v souladu se zákonem t  236/2004 Sb v plalnem zněni (déle jen "ZDPH") V opačném případě je 
objednatel oprávněn vrátil doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavil doklad nový s novým daterr splatnosti V tomto případě není 
objednatel v prodleni s ohradou Stane li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou dan z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo 
zaplatil dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradil přímo 
sprévci daně. což se považuje za uhrazeni zbytku sjednané ceny. tj splněni celého závazku objednatele Při nedodrženi dodací Ihuly předmětu 
objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0 1 % z ceny plněni za každý den prodleni Dodavatel bere na vědomi a uděluje souhlas ke 
zveřejněni objednávky bez jakýchkoliv omezeni v případě, že objednávka bude podléhal uveřejněni v registru smluv dle zákona č 340/2015 
Sb (zákon o registru smluv) v platném znění

Tímto zcela rušíme objednávku č. 4520026337 ze dne 17. 5. 2017 a nahrazujeme jí touto objednávkou

Označeni a specifikace výrobků a služeb I MJ | Cena/MJ l Množství | Předpokl. cena |

Inzerce - MF Dnes ■ ■ ■ ■

Objednáváme u Vás zajištěni inzerce v deníku MF Dnes v rubrice "Jak se to dělá” dle pokynů i dodaného texlu
- vaše zakázka č B-2017 - 14852 ze dne 15 5 2017

Termín zveřejnění
- 26. 5. 2017 - MF Dnes Liberecký kraj
- 1 .6 2017 - MF Dnes Praha

Celková hodnota bez DPH CZK 75 000,00

M A F R A ,  a. s. El
útvar inzerce
0C Forum

D I A M O
s tá tn í  p o d n ik

STRÁŽ POD RAIvSKEM

ředitel státního podniku

mailto:fakturyrsp@diamo.cz


Potvrzení objednávky inzerce číslo B-2017-14852
Dodavatel:
MAFRA, a.s. IČ: 45313351
Karla Engliše 519/11 DIČ: CZ45313351
15000 Praha 5 - Smíchov

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Kontakt:
MAFRA, a.s.
OC Fórum, Soukenné nám. 2a/669
46080 Liberec
E-maíl:

Odběratel:
DIAMO, státní podnik IČ: 00002739
Máchova 201 DIČ: CZ00002739
47127 Stráž pod Ralskem 
Česká republika

Adresa k doručení:
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201 
47127 Stráž pod Ralskem 
Česká republika

Typ úhrady: Převodem Platební schéma: Denní vše

Potvrzujeme přijetí objednávky inzerce -  zakázka č. B-2017-14852 ze dne 15.05.17

Datum Popis Cena bez DPH v Kč

26. 05. 2017 B-2017-14852/01 MF DNES Liberecký kraj Příloha CMYK 6sl*435mm
30. 05. 2017 B-2017-14852/02 MF DNES Praha Příloha CMYK 6sl*435mm

wmmi

"Tento vztah se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami společností MAFRA, a.s.“, „Technickými podmínkami“ a právě platným ceníkem inzerce 
(které jsou k dispozici mj. na adrese: www.mafra.cz). Dle výše uvedených podmínek si MAFRA, a.s. vyhrazuje právo posunu termínu uveřejnění 
reklamy. O případném posunu termínu bude zadavatel reklamy informován. Případnou reklamaci uplatněte do dvou týdnů od data šíření reklamy."

Výše DPH vychází z platných předpisů. V případě změny sazby bude účtována DPH v zákonné výši
Vystavil: ............................. Celková cena (bez DPH): 75 000,00 CZK

DPH:
Celková cena (včetně DPH):

Vystaveno dne: 15.5.17
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