
| ...DIAMO, státní podnik
ředitelství s p

11 * Máchova 201
D IA M O  471 27 Stráž pod Ralskem

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

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
Banka: ............. . . . .  č. ú. ......................................

Vyřizuje/Kontakt: ........................... Tel: ....................

Objednávka č. 4520026448
Datum vystaveni: 24.05.2017

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

IČO: 45313351 DIČ: CZ45313351

E-mail: ................................

Dodací lhůta: 08.06.2017 Místo dodáni: 
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 vyslavit daňový doklad v souladu se zákonem ó 235/2004 Sb , v platném zněni (dále jen ”ZDPH") V opačnům případě je 
objednatel oprávněn vrátil doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavil doklad nový s novým dalem splatnosti V lomto případě není 
objednatel v prodleni s uhradou 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 
správci daně, což se považuje za uhrazeni zbytku sjednané ceny, tj splněni celeho závazku objednatele Při nedodrženi dodací Ihuty předmětu 
objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0 1 % z ceny plném za každý den prodleni Dodavatel bere na vědomi a uděluje souhlas ke 
zveřejněni objednávky bez jakýchkoliv omezeni v případě že objednávka bude podléhat uveřejněni v registru smluv dle zakona č 340/2015 
Sb (zákon o registru smluv) v platném zněni

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

Inzerce - MF Dnes .................................................................................

Objednáváme u Vás zajištěni personální Inzerce v deníku MF Dnes dle předběžné ústni objednávky ..... ................. . ...a 
dodaného textu - viz vaše zakázka č. B-2017 - 15900 ze dne 24 5 2017.

Termín zveřejnění:
-1.6. 2017 - MF Dnes - celostátní 
- 8. 6. 2017 - MF Dnes - celostátní

Celková hodnota bez DPH CZK 78.000,00

mailto:fakturyrsp@diamo.cz

