
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0245/2019/OŠR

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : KAIA, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Čs. legií 152/8

|č: 00845451 70200 Ostrava

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ: 15502996 DIČ: CZ15502996

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : _

 

 

Objednáváme u Vás :

realizaci firemnl’ akce - Výjezdní porada s řediteli ZŠ, MŠ a vedením obvodu - květen 2019 ve dnech 23. a 24. května 2019. Konkrétně se jedna o:

- ubytování pro 25 osob na 1 noc (12 x dvoulůžkový pokoj — oddělená lůžka, 1 x jednolůžkový pokoj)

27.555,15 Kč

- zajištění konferenční místnosti pro 28 osob, včetně zapůjčení plátna, dataprojektoru a zprovoznění techniky (23.5. 9:30-17:00; 24.5. 9:00-12:00)

4208,38 Kč

- stravu v následujícím rozsahu:

čtvrtek 23.5.2019:

- coffee break č. 3: dopoledne pro 28 osob, odpoledne pro 25 osob (v konferenční místnosti) 6.360 Kč

- servírovaný dvouchodový oběd (voda ve džbánech) pro 28 osob 6.150,20 Kč

- večerní raut servírovaný v oddělené místnosti od ostatních hostů pro 25 osob 17.508,75 Kč

- tyčinky/arašídy/chipsy/mandle (10 ks/4 druhy) 1.800 Kč

- pitný režim k rautu v celkové maximální hodnotě 15.000 Kč

pátek 24.5.2019:

- rautová snídaně pro 25 osob 0 Kč

- coffee break č. 2: dopoledne pro 25 osob (v konferenční místnosti) 2.500 Kč

- servírovaný dvouchodový oběd (voda ve džbánech) pro 25 osob 5.491 ,25 Kč

Vstup do wellness a vnitřního bazénu, wifi a parkování 0 Kč.

Celková cena cenové nabídky je v maximální výši: 86.573,73 Kč včetně DPH.

EV.č. VZ: 91/2019/AlS/OŠR/Nen.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednavka zaniká. Dodavateli vznika závazek poskytnout plnění dle objednavky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění :

Cena vč. DPH : 86 574,00 Kč

Vyřizuje / tel. lemail : XXXXXXXXXX

27.3.2019 Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického

V Ostravě dne: rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(oprávněná osoba)

  

 




