
•J;*, HLAVNI MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor kultury a cestovního ruchu
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Stejnopis č.: ^ 

KUC-NM/12/2020

OBJEDNÁVKA č. CESa ř . OBJ/KUC/62/02/00036/2020

ÉÉTiPšMlsiif1
Datum
vystavení: 25.6.2020 číslo VZ (kontrolní/systémové)'.

Objednatel: Hlavní město Praha 
zastoupené MgA. Jiřím 
Sulienkem, Ph.D., ředitelem 
odboru kultury a cestovního 
ruchu
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

00064581 DIČ: cvrnnad

Dodavatel: META, o.p.s.

sídlo: sídlo: Ječná 2127/17 
120 00 Praha 2

26982633 DIČ:
IČO: IČO:581
kontaktní
osoba: 
tel. spojení:

kontaktní
osoba: 
tel. spojení:fax: fax:

I e-mail: e-mail:
Název zakázky: Realizace 2 škoJení - akreditovaného kurzu Specifika lociální práce s cizinci v 

oblast, vzdělávám (8 vyučovacích hodin) určeného sociálním pracovníkům 
soc,áln,ch s,uzbách a dalším odborníkům z oblasti práce s cizinci

Předmět
plnění: ................................. - - s názvem

hArfi ,, . ,s a2mc‘ v oblasti vzděláváni (jedno školeni á 8 vyučovacíchodbórltoím nůX''c P™0VnÍkúm’ Pta“™kům v sociálních službádí a dalším
odborníkům působícím v oblasti prače s cizinci ve vzdělávám. Školení isou 
plánovaná v termínech 15. 9. a 24. 11.2020. isou
Cena kurzu činí 1250,- Kč 
objednávky v závislosti 
účastníků.
Objednávka je realizovaná v souladu s Akčním plán' 
integrace cizinců na roky 2020-2021.
Fakturováno bude dle skutečného objemu služeb, 
objednávky.

jsou

na osobu, fakturováno bude podle skutečného plnění 
na počtu absolventů obou školeni, najedno školení max. 12 

Koncepce HMP pro oblast 

maximálně však do výše

em

Cena za předmět plnění bez DPH:
(cena je maximální a nepřekročitciná a zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizaci předmětu plněni)
Cena za předmět plnění celkem s DPH:
(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plnění: 15. 9. a 24. 11. 2020 
Místo plnění: Praha

30.000 Kč

30.000 Kč

21 dní

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.
o dani
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s přidané hodnoty, ve zněni po/dějšich předpisů, vystupuje h!
Platební podmínky:

' »Z2zi™znvZoé2,fak,ury)a
‘ ve smys"14235/2004 Sb"0 “

3' rrrí í*"? ?í“ (fak,uni) budc dále obsah°v“' předmél a číslo objednávky, místo a termín plnčni 
přUoha faktury apod^ ” P'nénÍ <m‘‘":rÍá'' d°praVa' "**• pHp **“ ^-váných hod,n jako

4 IkíKiŤ ní“dC obsahova' náležitostí uvedené v této objednávce, je Objednatel optávněn daňový
noíáfhůmtn Vr °oda,va,el1 k opravé/doplnční. V takovém případě se přeruší plynutí lhůtv splatnosti 

UaUl podmínky “ P y"°U' don,4eni opraveníbo ‘‘"hového dokladu/faktury objednateli.

^TSy^třlnÍVky Ťl0VnČDS0Ub'aSÍ,S,im' ,by ,a,° objednávka byla uvedena v centrální evidenci
ůča,“tňlckh nředmčn ÍtT™ '"T? ^ ÍC VCřCJní pňim,pn4 a k"rt ohsah-JO ádaje o jejich
ca tnících, předmětu, čiselnc označeni teto objednávky, datum jejiho podpisu a její text

“ UM^bSkého zSílí" SkU'CÍ1n0S,Í UVfdcní v ,é,° ^jednávce nepovažují za obchodní tajemství vc smyslu 
podmínek * J' ^ * ZVcřeJnění bcz S,anovcni Jakýchkoliv dalších

3' íMíoS Í°;Srhky '7slov"\sl'd"avajl: uveřejněni této objednávky v regism, .smluv dle zákona
Sm,uv,zákLÍbre;i“,7“m.UPmrU “*■" a ° "*»

Z ■ * vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel
; a ,0 vpfipadí zmén 

Sm.uSÍi^"^ d0 5

. m. jako osoba povinná k dani:

L

1' íl" vD.°ír,"ie 5 Píedi"im přcdméIU pln4ni dle 16,0 objednávky zaplatí Dodavatel Objednatel.
každí J ÍKt°f5 “ny píedm4,u plníni víeUlS DpH stanovené v této objednávce
každý započaty kalendami den prodleni až do řádného splněni této povinnosti

povinen pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5

i smluvní 
a to za

V Praze dne: 2 5 -06- 2o;
Za Objednatele:

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.
odboru kultury a cestovního ruchu MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

v .Mfíifé;. dne:
29 -to-ettóO

Za Dodavatele:

funkce
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