
Konferenční centrum  Akademie věd ČR – zámek Liblice
   

Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice Název:
obchodní oddělení Adresa:

Jméno: IČ/DIČ:
E-mail: Jméno:
Tel.: E-mail:
Datum: Mob. Tel.:
dále jen zástupce dodavatele

Akce: Setkání s ubytováním 
Datum: 22.-.23.8.2019
Počet osob:
Rezervace: DEF

Datum Sál Účel Čas Bonus

22.08.2019 Zámecká restaurace gala večeře 18:30-00:00

22.08.2019 Akademický salónek snídaně 07:00-10:00

23.08.2019 Mramorový sál jednání 09:00-14:00

23.08.2019 Zámecká restaurace oběd 12:00-14:00

Pronájem prostor

stolová úprava

uspořádání u kulatých stolů

Cena celkem za konferenční služby vč. DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

stolová úprava

Cena celkem za konferenční služby bez DPH:

IČO: 70640866 / DIČ: CZ70640866

21.11.2018

Geneva 

Všeobecné informace

Uspořádání sálu, počet osob

Objednávka / finanční rozpočet akce

Jagello 2000Od:
Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9

dále jen zástupce odběratele

Legenda: (AS) Akademický salonek, (ZR) Zámecká restaurace, (MS) Mramorový sál, (KS) Konferenční sál, (KNS) Knížecí salonek, (ZV) Zámecká vinárna, (R) Recepce, (Z) Zahrada.

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3, 100 00 Praha 1
IČ: 60457856, DIČ: CZ6045756 Stránka 1
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Umístění - info realizační tým Čas Bonus Cena za jedn. Počet dní Cena celkem

mramorový sál

mramorový sál

Datum Popis Výběr Odbyt Čas Bonus Počet osob Počet dní Cena celkem

22.08.2019 Večeře gala večeře - viz příloha zámecká 
restaurace 18:30-00:00

22.08.2019 Snoubená vína k večeři + voda dle menu zámecká 
restaurace 19:00-23:00

22.08.2019 Nápoje k večeři nealko + pivo a víno - 3 ks/os zámecká 
restaurace 19:00-22:00

23.08.2019 Snídaně formou bufetu akademický 
salónek 07:00-10:00

23.08.2019 Dopolední coffeebreak bude upřesněno ochoz MS 11:00 - 11:30

23.08.2019 Oběd servírované menu - viz příloha ZR / AS 13:45-14:45

23.08.2019 Nápoje k obědu nealko - 2ks/os ZR / AS 13:45-14:45

22.-.23.08.2019 Minibary na pokojích

Datum Popis Výběr Odbyt Čas Bonus Počet osob Počet dní Cena celkem

22.08.2019 Nápoje k večeři pivo, víno

22.08.2019 Přípitek - christiana 18:00 - 18:30

Počet hodin / specifikaceSpecifikace

Cena celkem za konferenční služby a technické zabezpečení vč. DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Stravování
Cena za jednotku

Bezdrátový mikrofon

Konferenční služby a technické zabezpečení

Cena celkem za stravování vč. DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Alkoholické nápoje
Cena za jednotku

Cena celkem za konferenční služby a technické zanezpečení bez DPH:

Cena celkem za stravování bez DPH:

Povinná technická asistence

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.
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Cena celkem za stravování bez DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Cena celkem za stravování vč. DPH:

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3, 100 00 Praha 1
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Počet pokojů Bonus Cena po slevě Počet nocí Cena celkem

Jednolůžkový pokoj / dependance

Cena za pokoj 

Cena za pokoj je uvedena včetně bufetové snídaně, zahrnuje všechny místní poplatky a příslušné DPH

Ubytování (max. kapacita 53 pokojů / 110 lůžek - z toho 20 historických pokojů na zámku) 

Cena celkem za ubytování bez DPH:
Cena celkem za ubytování vč. DPH:                                                                                                                                                                    

Druh pokoje

Jednolůžkový pokoj / zámek
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Počet osob Počet dní Cena celkem

0 Kč
0 Kč

0%

142 429 Kč
123 237 Kč

účastnické poplatky
bez zálohy

od 60 do 15 dnů včetně, před zahájením akce 20% z celkové ceny objednaných prostor a služeb
od 14 do 7 dnů včetně, před zahájením akce 50% z celkové ceny objednaných prostor a služeb
od 6 dnů před zahájením akce do dne konání akce včetně, 100% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

V Praze dne: 15.08.2019 ……………………………………..
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami a objednáváme u vás realizaci této akce.       zástupce odběratele

Storno podmínky fixně objednaných konferenčních prostor, ubytování a služeb:

Cena za jedn.Specifikace

Cena celkem za doprovodný program bez DPH:

Služby, doprovodný program

Celková hodnota nabídky bez DPH:

Cena celkem za doprovodný program vč. DPH:

Forma úhrady:                                                                                                                                                                                                                           jednotlivě na místě kartou nebo v hotovosti
Záloha v procentech:
Cena na jednoho účastníka (při počtu  osob)

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Dle přání klienta

Rezerva pro kurzové vyrovnání devizového trhu a platby účastnického poplatku kreditní kartou

Celková hodnota nabídky včetně DPH:

Cena celkem
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