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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna min isterstva vnitra České republiky MAFRA, a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Kaňa Engliše 519/11

Zapsána v OR ~1j v Praze 26.10.1%2, čxldil A. vlďka 7216 150 DO Praha 5

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 45313351

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
Objednáváme u Vás: Reklamní prezentacě ZPMVČR
Položka, předmět ob|ednávký MJ Množstvi Cena celkem s DPH Měna ,
Objednáváme u vás online reklamní prezentaci naší Zdravotní 1,00 484 151,25 KČ
pojišťovny MVČR v období 3.Q 2018 a to od 13.8 do 30.9. 2018 v
dohodnutém rozsahu, podklady dodáme elektronicky. Společně s

. fakturo.u.bude doloženo plnění ob,jednávky. l i

čelkem za objednávku bez DPH: 400 125.00 DPH: 84 026,25 Cena s DPH: 484 151,25 Kč

DODACÍ PODMĹNKY:

Datum plněnl: 30,09.2018
Způsob dodánh
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fäkturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtování
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii,

Vystavil:
Schválil:
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBjEDNÁVKY číslo: 2018 - PFR - 07-0311 (')

*je vYžäc/ována v pňpadě, že hodnota ob/ednávkY É)řék/oč/zákonný limit pro povinnost uveře/něn/ ob/ednávký',

Objednatel i dodávate) berou na vědomi, že záväzky vzniklé na základě objednávky převyšujici 50 000 Kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen Nnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dříve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je
informovat objednatele.

od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
povinen objědnávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této 6kutečnostj se zavazuje

Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, pňčemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejlho uveřejněni v Registru smluv.

Dodavatel akceptuje skutečnost, že výkon zdravotniho pojištěni patři mezi plnění od DPH osvobozená (podle ZDPH §51 a §58).
Dodavatel nebude proto pň vyúčtováni plněni uplatňovať režim přenesené daňové povinnosti, protože plněnl nenl určeno pro
ekonomickou činnosť zdravotní pojišťovny jako objednatele.
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jedno vyhotovení potvrzeni objednávky vratk laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou admsu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, př/padně pmstkdnictvlm dátové schránky: 9swaix3.
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