*MC22X005VWMJ*

Objednávka : MC22-R00292/2019

MC22X005VWMJ

Odběratel:

V Praze Uhříněvsi dne : 06.09.2019

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves

Vyřizuje:

Harantová Pavlína

104 00 Praha 114

/

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819
Dodavatel:

Popis: Výjezdní zasedání učitelů

AR CREATIVE SYSTEM s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha 3
IČ:

02781522

Objednáváme u Vás
zajištění akce výjezdní zasedání učitelů lídrů v rámci projektu MČ Praha 22 - Místní akční plán vzdělávání II, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723.
Termín 30. 9. 2019 – 2. 10. 2019, předpokládaný počet účastníků 18 osob.
Služby v tomto rozsahu:
• Ubytování a strava (snídaně, oběd, večeře + 2x Coffee break na den)
• Pronájem školící místnosti vč. tech. vybavení
• Technické a organizační zajištění prostor
• Zajištění tiskárny k tištění materiálů pro účastníky
1 500 Kč/osoba/den

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.
Termín plnění:

30.9.2019

Předběžná cena vč. DPH:

81 000,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle
zákona č. 340/2015 Sb, u objednávek s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Zveřejnění do registru smluv provádí objednavatel.
2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím
objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky).

Petr Roman Ing.
odbor kanceláře úřadu

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:
1) objednávka plnění
2) soupis použitého materiálu s cenami
3) výkaz rozsahu práce a to :
- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

