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OBJEDNÁVKA č. 1044/2019/KŘ/0
Odběratel

Dodavatel
IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

\

05366569

DIČ:

Moravskoslezský kraj

TTV Sport Group CZ s.r.o.

28. říina 2771/ 117

Heinemannova 2695/6

70218

Dstrava

16000

Vyřizuje:
Telefon:

_
IČ:

CZ05366569

Praha

Vyřizuje:
_

Telefon:

Odbor:

KPP—S

Objednáváme u Vás:

kompletní realizaci sportovního dne 15.8. 2019 v areálu Trojhalí od 13:00 —dětský koutek, skákadla. Soutěž v malování zážitků
ze sportovnůwo dne, na konci dětského dne 18:30 vylosování kresby o ceny od partnerů závodu, hlavní cena kolo Scott.
Součásti sportovního dne budou soutěže v cyklistice, soutěže na odrážedlech pro děti "O pohár hejtmana Moravskoslezského
kraje“ http://www.czechcyclingtourcz/zavody/czech-cycling—tour/detske—zavody/

'

Dodavatel akci zabezpečí tkz na klíč.
Cena 100.000.00 včetně DPH.

Datum požadovaného splnění:

15.08.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š

10% zákona o

DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v

případě, že:

.

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečněnízdanltelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v

g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

.

Podrobnosti platby:
Na účet

„

Číslo výdajového účtu MSK :

100 000,00 Kč

Datum:
'

27—1650676349/0800

13

08

2019

,

Předmět:

RE: Dětský den

From: czechtour09©seznam.cz [mailto:czechtour09©seznam.czl
Sent: Wednesday, August 14, 2019 1:02 PM
To:
Subject: Re: FW: FW: Dětský den

Dobrý den,

akceptujeme objednávku č.1044/2019/KŘ/O na kompletní realizaci sportovního dne 15. 8. 2019.Velice děkuji

TTV Sport Group CZ s.r.o.

Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6

IČ: 05366659
DIČ:CZOS366569

Předmět: FW: FW: Dětský den

Dobrý den pane Vašíčku,
Z pověření p. Karin Veselé, vedoucí odboru kultury a památkové péče, Vám v příloze zasílám
závaznou objednávku č. 1044/2019/KR/0 na kompletní realizaci sportovního dne 15. 8. 2019.
Prosím *Vás o zaslání akceptace Objednávky - na základě této akceptace, bude objednávky zveřejněna
v registru smluv a nabyde účinnosti. _

Děkuji a přeji pohodový den

'

vedoucí oddělení služeb a údržby
. odbor kancelář ředitele krajského úřadu

ggg;

adam jl

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

www.msk.cz

