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OBJEDNÁVKA č. 1541/2019/KH/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 26813963 DIČ: c22681: 963

Moravskoslezský kraj „ KORAS Reality s.r.o.

28. října 2771/117 Soukenická 877/9

70218 ' Ostrava 70200 Ostrava

Vyřizuje: * Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: KH—3

.

Objednáváme u Vás:

Ubytování pro ruské týmu z partnerského regionu Voiogodská oblast Ruské federace, kteří přijedou na Moravskoslezské

hokejové derby U10 (ročníky 2010) —dva týmy HC Vologda a HC Severstal - ve dnech ZS.-29.12.2019. Celkem ubytování

pro 39 osob tj. 1.250 Kč/l os. na 4 noci. Fakturace v lednu 2020. '

Datum požadovaného splnění: 29.12.2019

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 instth zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uve :lené 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 uskutečnění zdanitelného 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 š 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), nebo jím ovládaná osoba iastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bu :ie smlouva

považována za neplatnou. '

MAX. CENA CELKEM (Vč. DPH) 195 000,00 Kč

Podrobnosti platby: Í _ ' Datum: l 7 .íŽ. ŽGíŠ ,t

Na účet

Číslovýdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800 »





Předmět: FW: objednávka

Sent: Wednesday, December 18, 2019 3:00 PM

Subject: RE: objednávka

_Dobrý den,

děkujeme a potvrzujeme objednávku.

S přáním pěkného dne

HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR

manager©excelsíor-hotel.cz

www.excelslor—hotel.cz

Sent: Wednesday, December 18, 2019 10:51 AM

Subject: objednávka

Dobrý den,

Prosím o zaslání akceptace objednávky č. 1541/2019/KH/O.

Děkuji.

grammar“
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117 -

702 18 Ostrava

www.msk.cz
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Kra jský úřad Moravskos l e z ského kraje má zavedený avcert i f ikovaný sys tém en v i r o nmen t á l n ím řízení a aud i tu EMAS.

Zvažte , pros ím, zda je n u t n o tu to zprávu vyt isknout! 'Setře'me naše ž ivotn í prostředí!

[S t r ana ]


