
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2018 - PFR - 01-0004

OBJEDNATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky
Vinohradská 25771178, PRAHA 3, PSČ. 130 00

Zapsána v OR Mestského S3jä-i v Praze 26."0.1992, cele ' A. vloZka 7216

' DODAVATEL

lČ objednatele: 47114304

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

lČ dodavatele: 45313351

OBJED NATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
Objednáváme u Vás: Reklamní prezentace ZP MV ČR
Položka, předmět objednávky MJ Množství Cena celkem s DPH Měna
Objednáváme u vás reklamní prezentaci ZP MV ČR v období 1,00 559 020.00 Kč

, 1.Q.2018 na podpo'u prevence a zdravého životniho_ stýlu, . , . . _ . _. ,. . .. ,., ., , . .. , . .

Celkem za objednávku bez DPH: l 462 000,00 DPH: 97 020,00 l Cena s DPH: Í 559 020,00 ' Kč

DODACÍ PODMĹNKY:

Datum plněni' 31.03.2018
Způsob dodáni:

Adresa dodáni zboží:

Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádéjte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 20i8 - PFR - 014)004

AKCEPTAČNĹ DOLOZKA OBJEDNÁVKY číslo: 2018 - PFR - 01-0004 1'|

" Je vyžadt)jána v p'"j/)adě, že hcíanota ob/ednávk,y zák"onn,ý hmit pro pow'nnosí uveře/něni ob/ecfnávky

ob)ea\att?| l dodavatel berou na vědc-mi, že záväZky vzniklé na zákfadé objednávky' převyšujici 50 (JOO KČ bez DPH pcAléhaji
Uveřelněni v Registru $mluv die zákona 340/2015 Sb. v zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí bý1
uánény pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

D:jda\'atd scmt:lasi s uveřejněnim obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a jg p'3vinen p!n[[ dle cbsahu objednávky' ve
stanovené Ihůtě, ek ne však dřiVé, než bude pot'vrzená obiUňávka uveřejněna.

Dooavatel (nejpozději do 14-tt dnů od akceptace objednávky) ověři, zda objeMato! objednávku včetně akceptace řádné
uvetejnd. Pokud se tak nestalo. je povinen objednávku včetně akceptace uvel'ejnit sám O téfo skotečnosti se zavazuje
informovat objednatele.

Za datum uzavkmi smlouvy se považuje derí akceplace objednávky objednatele dodavatelem, pňčemž účínky smlouvy
nastanou dnem jejiho uve/gněni v Registru smluv.

Dodavatel akceptuje skuteCnost, že výkon zchavotniho pojištěni patti řňcz9 plněni od DPH osvobozená (pode ZDPH §51 a §58)
Dodavatel nebude prcto pri vy'účtováni pfněni uptatňovat režim přenasené daňcwé povinnodi proteZe plnénl není určeno pro
ekonomickou činnosť zcjravotni pc'jtšt'ovny j8ko objednatele

OUum:

jedno vyhcdoveni potvrzen,' objednávky watte laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adrusu. nebo ve fonnátu
PDF na uvedený kontakt.m ň?äf'/. připaa'ně pľos!řednich'j'm ,latové schránky: 9swa/x3.
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