
Objednávka č.: 19-OBOV0109
OBJEDNATEL:                                          DODAVATEL (ADRESÁT):

 Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
 u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu O, vložce č. 142

 
Přesné vymezení předmětu objednávky:

 
Objednáváme u Vás:
20.06. - raut štace - 13:00 h - Modrý salonek - 5.000,-Kč 
21.06. - raut zahajovací - cca 21:35 h - balkon - 12.000,-Kč 
22.06. - raut festivalový - cca 21:05 h - balkon - 6.000,-Kč 
23.06. - raut festivalový - cca 21:05 h - balkon - 6.000,-Kč 
24.06. - raut festivalový - cca 20:55 h - balkon - 6.000,-Kč 
25.06. - raut festivalový - cca 21:10 h - balkon - 6.000,-Kč 
26.06. - raut festivalový - cca 20:55 h - balkon - 6.000,-Kč 
27.06. - raut festivalový - cca 22:05 h - balkon - 6.000,-Kč 
28.06. - raut závěrečný - cca 20:35 h - balkon - 12.000,-Kč 

 
Další ujednání (např. termín a způsob dodání, místo plnění, atd.):
 

 
 
Poznámka:
 

 
Schváleno:
(dle Zákona o finanční kontrole)

Žádáme Vás o uvedení čísla objednávky ve faktuře. Nebude-li tomu tak, faktura bude vrácena k doplnění.

Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet
dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce
daně.

Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „NOZ“). Objednatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 NOZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s
dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené
v této objednávce.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. (zákon o registru smluv), nabývá objednávka účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv a současně dodavatel
souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv v úplném znění.

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Alexandra Lorencová
Dlouhá 99/9 Kotykova alej 140
500 03 Hradec Králové 507 81 Lázně Bělohrad

IČ: 27504689 DIČ: CZ27504689 IČ: 05895774 DIČ:
Tel: 495 514 876 Tel: 775 340 343 Jarda Lorenc
E-mail: sekretariat@klicperovodivadlo.cz E-mail: lorencovajaroslava@seznam.cz

V Hradci Králové dne: 27.05.2019

Cena s DPH: 65000.00 CZK, sazba DPH: 21 %
Platba převodem na základě faktury se splatností 14 dnů od data doručení faktury objednateli.

Vystavil: 27.05.2019 Chládek Barbora
Ekonomický náměstek: 29.05.2019 Burková Martina
Ředitelka: 07.06.2019 Mikulková Eva




