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ESKÁ REPUBLIKA
Ú AD VLÁDY ESKÉ REPUBLIKY

náb . Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

.j.:

íslo objednávky: 4500023925

ÚDAJE O DODAVATELI
eský svaz v deckotechnických spole ností z,s.

Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1 - Staré M sto

Tel.:
Fax:
E-mail:

I : 00444502

DI :

Datum vystavení: 12.4.2016

Vy izuje: KÁRNÍKOVÁ Anna

Tel.: 296153540

Fax:

E-mail:

Objednávka k pronájmu prostor v objektu na adrese: Praha 1, Novotného lávka 200/5 
vybavené veškerou pot ebnou technikou (ozvu ení, projekce, flipcharty, ...) 
pro konání kulatých stol  k prioritním oblastem vznikajícího strategického dokumentu R 2030. 

Jedná se o 6 kulatých stol  s ú astí vždy cca 50 - 60 osob, uspo ádání stol  "divadelní" a "kavárenské" v termínech: 
14. dubna 2016 
21. dubna 2016 
28. dubna 2016 
5. kv tna 2016 
9. kv tna 2016 
12. kv tna 2016 

Pronájem prostor - Kulaté stoly se uskute ní v rámci projektu "Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správ “,
reg. .: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185.

Platební podmínky: cena pln ní bude zaplacena na základ faktury dodavatele do 21 dn ode dne jejího obdržení, p íkazem k úhrad . Dodavatel je oprávn n
vystavit fakturu po p edání zboží objednateli a je povinen uvést na faktu e íslo objednávky nebo íslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti ú etního
dokladu stanovené v § 11 zákona o ú etnictví a její p ílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávn n tuto
fakturu, ve lh t její splatnosti, vrátit. V tomto p ípad neplatí p vodní lh ta splatnosti, ale za íná b et znovu ode dne obdržení opravené nebo nov vystavené
faktury.

. pol. Ozna ení Množství MJ
Cena za položkuRozpo tová položka

Jednotková cena

Objednávku prosím podepište a vra te objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doru it objednateli prost ednictvím datové schránky, 
pop . e-mailem, nebo podepsat ru n  a doru it objednateli v listinné podob . V p ípad , že dodavatel nedoru í objednateli podepsanou objednávku zp t do 5 dn
od jejího doru ení, je objednatel oprávn n vzít objednávku zp t, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.
Dodavatel ud luje souhlas se zve ejn ním této objednávky v etn  souvisejících p íloh a údaj .
Objednatel vylu uje p ijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v p ípad , že podstatn  nem ní podmínky objednávky. Projev v le, který obsahuje 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné zm ny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Pronájem prostor pro kulaté stoly00010 1,00 Jedn.výk. 60 000,00
60 000,0061450000 010000000 516400000000 122000 Rezervace: 18456

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Kárníková Anna

Fakturu zašlete na adresu: ESKÁ REPUBLIKA - Ú AD VLÁDY ESKÉ REPUBLIKY 
náb . Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, I  00006599, DI  CZ00006599

Adresa dodání: Ú ad vlády eské republiky,  Náb eží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana


