
OBJEDNÁVKA č. 0265/2018/RRC/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Srníga Jan Mgr.

595 622 319

RRC-4

CZ7G890692 IČ: 45313351 DIC: CZ45

MAFRA, a.S.

Karis Enaiiše 519/11

15000 Praha-Smfchov

Vyřizuje:

Telefon;

Objednáváme u Vás:

inzercí v příloze MF DNES v Moravskoslezském krajt (Náš kraj -jaro, léto, podzim, zima 2018) a v deníku 5+2 v
Moravskoslezském kraji včetně bannerové prezentace na webu iDNE5.cz
Každé vydání bude obsahovat:

Tištěnou inzerci - pás na titulní straně přílohy Náš kraj v Mř DNES v HS kraji
Tištěnou inzercí - pás na titulní straně přílohy Nás kraj v 5+2 v MS kraji
Banner Branding - banner obtékající titulní stranu krajského iDNES po dobu jedno týdne

Cena celkem vč. DPH: 239.580 Kč

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

30.11.2018

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provedl 14, kalendami den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatni institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle i 10Sa zákona o DPH a hodnotu pinění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradiv terminu splatnosti této faktury stanoveném die objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění íveřejněn v aplikací „Registr piátcS OPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečněn! zdanitelného plnění v insoivenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiná postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, íj. po datu splatností této daně.
Dodavatel prohlašuje, le není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst 1písm. c) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zéjmfl, ve
znění pozdějších předpisQ (Člen vlády nebo vedoucíjinéh o ústředního správního úřadu, v jehož čeíe není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíi
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) 239 580,00 Kč

Podrobnosti piatby;

Na účet

Čísio výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Ing. TomáŠ Kotyza

ředitel krajského úřadu





Veveričíková Radka

Od: Afana Nazim
Odesláno: 7e března 2018 9:32
Komu: Objednávky
Předmět; FW: Objednávka č. 0285/2018/RRC/O
Pnlohy: objednávka Mafá - B-2018-0579Q.pdf; Potvrzeni-objednavky-MSK-naS-kraj2018.pdf

From: Žíška Petr
Sent: Wednesday, March 7 f 2018 8:29 AM
To: Afana Nazim <nazím.afana@mskxz>
Subject; RE: Objednávka č. 0265/2018/RRC/O

Vážený pane Afano, vracím Vaši objednávku s potvrzením o převzetí a zároveň posílám naše potvrzení objednávky
s rozpisem celkové kampaně pro pnlohy Náš kraj v tomto roce.

Děkuji a zdravím

mediální skupina mafra

702 00 Ostrava
mob: +
e-mail:

www.mafra.cz
https://www.faceboQk.com/mediainiskupinamaffa

From; Afana Nazim [maílto:nazim,afana@msk.cz3
Sent: Tuesday, March G6ř 2018 2:05 PM
To: Žižka Petr
Subject: Objednávka č. 0265/2018/RRC/O
Importance: High

Vážený pane Žížkoř

v příloze Vám zasílám objednávku č. 0265/2018/RRC/O. Prosím o její akceptaci a potvrzení zpět v odpovědi na tento
mail.

S pozdravem̂

Nazim Afana.

Mgr. Nazim Afanař ILM,
vedoucí oddělení cestovního ruchu

1. zástupce vedoucího odboru

FStranal


