
ooHooA o nauovnáni

čl. !

Na základě objednávky, uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi účastníky této dohody, prováděla společnost

Rovaj House s.r.o, (Klimkovice, l—iýlov 34, IČ 06136591) pro Vysokou školu báňskou — Technickou

univerzitu Ostrava (VŠB-TU Ostrava, Poruba, 17. iistopadu 2172/15, lČ 61989100) plnění: zajištění

konferenčních služeb — pronájem školící místnosti, zajištění ubytování a stravy pro účastníky

seminare.

čl. il

Touto dohodou upravujíjeji účastníci všechna vzájemná práva a povinnosti.

čl. II!

Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činila 72 600,— Kč, přičemž objednatel do této chvíle

zaplaiil zhotoviteli celou čásiku ve výši 72 600,- Kč.

Rovaj House s.r.o. ,prohlašuje, že finanční částku přijal ve shora uvedené výši a že celá pohledávka je

řádně podložena veškerými potřebnými doklady v písemné formě a podepsané oběma účastníky.

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava svým podpisem stvrzuje, že souhlasí v plném

rozsahu 5 prohlášením společnosti Rovaj House s.r.o, .

č| .4

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava se zavázala, že smlouva bude neprodleně po

podpisu druhou smluvní stranou uveřejněna v Registru smluv a dnem zveřejnění nabyde účinnosti.

č|.5

Objednávka se neuveřejnila v Registru smluv, důvodem bylo pochybení lidského faktoru

a objednávka se stala neplatnou.

čl. 6

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava se tímto zavazuje Rovaj House s.r.o. nejpozději

do 10.12. 2018 uveřejnit smlouvu v Registru smluv.

Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou účasiníci zcela vyrovnání a nebudou mít

vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky, či nároky.
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OBJEDNÁVKA č. 10057277/40 Ze dne 04.05.2018

 

OdběrateI-fakturační adresa  

708 33 Ostrava - Poruba

Bankovní spojení: Ě

Číslo učtu; l

Ceska republika

Vysoká škola báňská Dodavatel ;

Technická univerzita Ostrava Šárka Holá - jednatel

Fakulta bezpečnostního inženýrství Hýlov 34

17. listopadu 15 , 742 83 Klimkovice :

l

l

l

Zboží dodejte na adresu:

 

Vysoká škola báňská Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Fakulta bezpečnostního inženýrství (mag.

Lumírova 13 Fax

700 30 Ostrava - Výškovice

Termín dodání 10.05.2018

Měna objednavky; CZK

 

 

 

 

Materiál Text Množství CelkvčDPH

20000270 512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP 17501.00

25,500 85,0 % Zdroj: 1401 SPP: |N0407811 14960.85

4,500 15,0 % Zdroj: 8509 SPP: lNO407811 2640,15

ubytování

20000102 513900 Konference—stravování 30 KS 51000.00

25,500 KS 85,0 % Zdroj: 1401 SPP: lNO407811 4335000

4,500 KS 15,0 % Zdroj: 8509 SPP: |NO407811 7,650,00

plná penze včetně 3 x coffeereak

20000073 518100 Ostslužby-ostatní nájemné 1 JV 400000

0850 JV 85,0 % Zdroj: 1401 SPP: IN0407811 340000

0.150 JV 15,0 % Zdroj: 8509 SPP: IN0407811 600.00

pronájem školící místnosti ve dnech 10. - 11. 5. 2018.

(85% zdroj 1401, 15% zdroj 8509)

 

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 72.60100

Pokud správce daně zveřejní zpusobem umožňující dálkový přistup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE. příjemce zdanitelného plněni (odběratel) uhradi za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního

úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu

uřadu. příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poniži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění ma provést úhradu faktury.

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dan (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dan Finančnímu úřadu. příjemce (odběratel) si

o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

 

VŠB—TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č 111/1998 Sb ,do Obchodního rejstříku není zapsána.  



OBJEDNÁVKA č. 10067277/40 Ze dne 04.05.2018

 

 

Jméno, Příjmení, Titui

 

Správce rozpočtu

Příkazce operace

 

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB— TUO.

 

Na faktuře prosím uvádějte čislo objednávky!

 

‘ ' ' ‘ ' c. 117/1998 Sb.,do Obchodního rejstříku není zapsána.

VŠB-TU Ostrava je verejné vysoka ško/a dle zakona
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