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oBJEDNÁvKA

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková Organizace Středočeského kraje,
ıčoz 060 97 758, Dıčz cZ06097758

Zapsaná v Obchodním rejstříku spisová Značka Pr 1595 vedená u Městského soudu
V Praze

(d ále ta ké „Objed natel")

Objednávka č. 233/2019
(číslo objednávky uved'te na faktuře)

Dodavatel:
'I.Distribuční společnost s.r.o.
Název, adresa:
Šafaříkova 5,

Telefon:+Ú 120 OO Praha 2
ıčoz 25278096e-mail;

Dıčz c225278096

oBJEDNÁvÁMEz
Předmět a) dodávka
objednávky Zboží

b) dodávka Turistický průvodce - cyklovýlety v SK
služby

Cena a) Za kus
Objednávky b) Ceıkem, vč. DPH m 925,- Kč

Termín dodání do konce října 2019
Místo dodání

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCP)
l-lusova 156/21 / Praha i - Staré Město / llO OO / CZ
vvvvvvcentralbohemiaeu
Tel.: +420 222 288 Sli

Cena objednávky Zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou a obalovým
materiálem.
Předmět objednávky se považuje Za dodaný okamžikem převzetí oproti
oboustranně stvrzeněmu předávacímu protokolu. Náhradní Způsob dodání je
vyloučen. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s dodáním Předmětu objednávky
o více než 2 dny, je Objednatel oprávněn Objednávku stornovat bez jakýchkoliv
Stornopoplatků a sankcí. Nebude-li dohodnuto jinak, je Objednatel Současně
oprávněn odmítnout převzetív mezidobí dodávaného Předmětu objednávky.
Tato Objednávka je odvolatelná a lzeji odvolat i ve lhůtě určené pro přijetí Ze strany
Dodavatele.
Přijetím této Objednávky bez výhrad je smlouva uzavřena a účinná je od okamžiku
Zveřejnění vregistru smluv, podléhá-li Zveřejnění, jinak okamžikem přijetí. Přijetí
může být realizováno také prostřednictvím e-mailové komunikace se souhlasným
potvrzením. Jakékoliv výhrady Dodavatele, které byt podstatně nemění podmínky
Objednávky, se nepovažují Za přijetí Objednávky a smlouva není uzavřena. Strany
následně vyvolají jednání o podmínkách a náležitostech smluvního vztahu.
Nedohodnou-li se na uzavření samostatné smlouvy nebyl smluvní vztah uzavřen.
Na podmínky realizace Objednávky zde výslovně neupravené se přiměřeně aplikuje
Zákonná úprava a výslovně se vylučují z užití obchodní Zvyklosti a obchodní
podmínky vydané Dodavatelem, ke kterým Objednatel samostatně písemně
nepřistoupil.
Fakturu Zašlete na adresu; Husova 156/21, Praha l,mail:_
splatnost faktury 30 dní od jejího doručení s tím, že za den splnění se považuje
den odepsání z účtu Objednatele.

Příspěvková organizace Středočeského kraje
Nejsme plátci DPH

ıčo: 00097758r DIČ: cz00097758
Číslo účtu: PFlľ Banka as. 2023240006/600C
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Mgr.iuZana Vojtova
řediťelka Organizace

pod pis a razítko

Odpověd ný zaměstnanec:

Vedoucí oddělení:

Ekonomické oddělení:

Středočeská centrála cesìovrıíhc- ruchu (SCCĚQ) příspěvková Qrganăzace Střacłočask-ého .kraje III-1
Husova 156/21 / Praha ì ~ Staré Město/UO OO / C2 v NÉJSIj'ìEì“ DIàtCi DPH in'
WWWCentralbohemiaęU ICO: 06097758, D|C1C206097758 I"J

'_ |Tel.: +420 222 288 9U Číslo UČtU: DFI: Banka as. 2023240006/600C




