	OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000528
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	SEK/69/2016
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:
	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

	Telefon :	Fax :	E-mail :

	Kontaktní osoba :	Mgr. Svobodová Ivana	Telefon :		Email:	


	Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	Mafra, a.s.
	republiky, JS Olomouc
	Hálkova 171/2	Karla Engliše 519/11
	779 00	Olomouc	150 00	Praha 5 - Smíchov

	Datum pořízení	:	1.11.2016
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	45313351	DIČ	:	CZ45313351

	řádek	Označení	Popis dodávky

	
Na základě rámcové smlouvy o inzerci v regionálních vydáních MF Dnes, naší průběžné e-mailové dohody a vaší následné
	nabídky a cenové kalkulace ze dne 21. 10. 2016 (objednávka B-88287) u vás objednáváme PR prezentaci operačního
	programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko v deníku MF Dnes podle následujících kritérií:
	
	První PR prezentace (rozsah 3 sloupce x 217 mm) bude uveřejněna 27. 10. 2016 v následujících regionálních přílohách MF
	Dnes: kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský.
	
	Druhá PR prezentace (rozsah 3 sloupce x 150 mm) bude uveřejněna 3. 11. 2016 v následujících regionálních přílohách MF
	Dnes: kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský. Tato prezentace bude uveřejněna také
	10. 11. 2016, a to v následujících regionálních přílohách MF Dnes: kraj Moravskoslezský a kraj Královéhradecký.
	
	Cena PR prezentace je 148 510,5 Kč bez DPH, tj. 179 697,7 Kč s DPH.
	
	Prezentace bude fakturována po zveřejněný v uvedených regionálních přílohách. Fakturační adresa je Centrum pro
	regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 13000 Praha 3 – Strašnice. Na fakturu prosím uveďte
	číslo objednávky uvedené v záhlaví, specifikaci prezentace programu INTERREG V-A CZ-PL a informaci, že PR prezentace
	bude hrazena z projektu TA KAP INTERREG V-A CZ-PL (CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000022).
	
	Fakturu prosíme zaslat na adresu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, projekt TA, Maciej Molak, Hálkova 171/2,
	779 00 Olomouc.
	
	Podmínkou realizace této objednávky je dodržení závazných pravidel publicity programu INTERREV V-A CZ-PL, které
	potvrdí objednavatel při odsouhlasení grafického návrhu inzerce. Objednavatel potvrzuje, že se seznámil s aktuálními
	podmínkami inzerce.
	
	Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na
	adresu ivana.svobodova@crr.cz s textem „Akceptujeme objednávku číslo 528“. 
	Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým	Celkem  Kč s DPH	179 697,70
	potvrzením z registru smluv.
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Podpis oprávněné osoby :.......................................................
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