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Objednávka č.j.: PPR-1886-4/ČJ-2020-990760

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupen: plk. Mgr. Michaelou Hýbnerovou
vedoucí odboru personálního PP ČR
kontaktní osoba: pplk. Mgr. Petra Literová, tel.:
73 l 428 802, email: petra.literova@pcr.cz
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu: 5504881/0710

Poskytovatel:
Profesia CZ, spol. s r.o.
Opletalova 55

110 00 Praha l
Zastoupen:

IČO: 24149055
DIČ: CZ24149055
Číslo účtu: 50410143 13/5500

Předmět objednávky

Pol.: Název Termín a místo Počet dnů C";;

Pronájem stánku 15m2, grafika límce a 2 pultů,
občerstvení pro 8 osob, 4 ks parkovacích karet,

l. 8 x vstup, 6x vstup na raut, 8x vstup na HR 23. 04. 2020 Brno l 89 974,-
Days, elektrická zásuvka, Wi-Fi, 2x stůl, 6x
židle, přednostní výběr místa

Celková cena včetně 21% DPH 108.868,54,- KČ

Cena objednávky je stanovena ve výši max. 108.868,54,- KČ (slovy: stoosmtisícosmsetšedesátosmkorunčeských
a padesátčtyřihaléřů) s DPH.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Platba bude realizována na základě faktury vystavené nejpozději do 10 dnů od plnění.

Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku. Na faktuře uved'te číslo objednávky, označení objednatele,
poskytovatele a zašlete ji na adresu: Policejní prezidium ČR, odbor personální, pplk. Mgr. Petra Literová,
Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě
doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na
šedesát (60) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu,
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

za objednatele'

V Praze dne - 6 -02- 2020 plk. Mgr. Michaela Hýbn
vedoucí odboru

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami

za poskytovatele:


