
Objednatelz 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 101918 
161 00 Praha 6, Ruzyně 

(dále jen "Objednatel") 

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 
OR: Městský soud V Praze, oddíl B, vložka 14003 

Dodavatel: 

Outward Bound - Ceská cesta 
spol. S r.o. 
Jaromírova 80/51 
12800 Praha 2 

(dále jen "Dodavatel") 

CZ49357298 IČ: 49357298 DIČ: 
ORIIŽRz 

Datum vystavení: 
Dodací lhůta: 

02.04.2019 
27.05.2019 

Praha 6, K Lełišłi 6/1019 Misto dodání: 
Kontaktní osoba: 

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data 
Vyñzuje: 

Cena celkem Cena1MJ Množství MJ POI. Popis objednávaného plnění 

1,00 10 66.000,00 66.000,000 JV TRW pro CEA, ERP a RSA 
Dle smlouvy 124002840 POIOŽka00010 

Termín konání: 27.-28.5.2019 
Místo konání: Resort Hulín, Hulín 10, Sedlčany 
Předpokládaný počet účastníků: 30 

66.000,00 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 

Vztalày mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmíně poskytování . , kdy. . Obje natelem a Dodavatelem, řıdı prıslusnymı ustanovenımı rámcové smlouva, jelız evidenční Oslo jeduvedeno na objednávce. 
ří í obchodními 

plnění se v případech e objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi 

V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poswtováni plnění . podmínkami Olyednatele uveřejněnými na adrese URL: 
https:llwww.prg .aerolsıtesidefaultlfileslobsahlstatıckestrarıwli 39Tlsouboıylvseobecne-obchodnı-podmmw-platne-od-01072016.pd 

Potvrzením přejeti této objednává způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na 
ıęıímž základě se Dodavatel zavazuje za. sjednaných podmínek dodat íše specifikované plnění, Není-Iı příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno 
Jinak, řídí se dále tato objednávka pnslusnymı ustanoveními zákona c. 9/20 2 Sb., občansky zakonık, v platném znění. 

Fakturační adresa.: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6. 
Emaılová adresa: ınvoıces@p aero . . Základní datum já datum dom ní.faI‹tury.Obyednatelı. . _ . . . .. 

_. 
.' 

_ .  

Nebude-li mat fa ura vyse uvedeno nalezıtos I, je Objednatel opravna fakturu vrata S tam, ze doba splatnosti do dne doručení radne faktury nebézı. 

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu. 

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. podle zákona O registru smluv. 

Prosíme o potvrzení pletí této obgednávkıy zasláním odepsané objednávky fa×.em na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na 
e-maılovou adresu oso y, která 0 jednav u vyrızuje ľzø formátu: jmeno.prıjmenı@prg.aero). 

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv. 

Dodavatel: Outward Bound - Česká cesta Objednatel: Letiště Praha, a. s. 

Datum: Datum: 

ł O Letiště ,Aš Praha OBJEDNÁVKA 

i Číslo: 5086875 

I 




