
á rTEIržSı inšjšiçřv: 1.1
(C _ czêìs'iżoviìíxˇzo rrirıhii

OBJEDNÁVKA
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace Středočeského kraje,

ičo: 060 97 758, DIČ: c206097758
Zapsaná v Obchodním rejstříku Spisová Značka Pr 1593 vedená u Městského Soudu v Praze

(dále také „0bjednatel“)

Objednávka č. 0411/06097758/2020 Dodavatel:
(číslo objednávky uveďte na faktuře) i

SCE CZ S.r.0.

vyřizuje: Bc. Jindřich Medek Štyrsova 918/10
_ Telefon:_ 293 01 Mladá Boleslav
e-maiı:_ ıčo: 04853348

m- Dıč: c204863348

oBJEDNÁvÁME:
Předmět objednávky a) dodávka zboží

b) dodávka Služby Geodetické zaměření chatek v kempu, pozemku
k Směně v areálu Vrchbělá

Cena objednávky a) Za kus, vč. DPH
b) celkem, vč. DPH 111 441,-

Termín dodání 15 dní od podpisu objednávky
Místo dodání Multifunkční turistické centrum a Volnočasový areál Vrchbělá, Bělá pod

Bezdězem

1. Cena objednávky Zahrnuje veškeré náklady Spojené s dopravou a obalovým materiálem.
2. Předmět objednávky se považuje za dodaný okamžikem převzetí oproti Oboustranné Stvrzenému

předávacímu protokolu. Náhradní Způsob dodáníje 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 Sankcl. Nebude-li dohodnuto jinak, je Objednatel současně oprávněn
odmítnout převzetív mezidobí dodávaného Předmětu objednávky.

3. Tato Objednávka je odvolatelná a lze ji odvolat i ve lhůtě určené pro přijetí Ze strany Dodavatelé.
4. Přijetím této Objednávky bez výhradje Smlouva uzavřena a účinná je od okamžiku zveřejnění v registru

Smluvı podléhá-li Zveřejnění, jinak okamžikem přijetí. Přijetí může být realizováno také
prostřednictvím e-mailové komunikace Se Souhlasným potvrzením. Jakékoliv výhrady Dodavatelé,
které byť podstatně nemění podmínky Objednávky, Se nepovažují Za přijetí Objednávky a Smlouva
není uzavřena. Strany následně vyvolají jednání o podmínkách a náležitostech smluvního vztahu.
Nedohoau-li Se na uzavření Samostatné smlouvy nebyl smluvnívztah uzavřen.

5. 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.

6. Fakturu Zašlete na adresu: Husova 156/21, Praha 1, mail: fakturacegäìsccrg, Splatnost faktury 30
dní od jejího doručení S tı'm, že za den Splnění Se považuje den odepsání z účtu Objednatele.

středočeská centrála cestovního ruchu (score) Příspěvková organizace Středočeského kraje ˇ-
Husova 156/21 / Praha l ~ Staré Město/HO OO / C2 Nejsme plátci DPH ij'
www.centralbohemia.eu IČO: 06097758, DIČ: (2206097758 : -
Tel; +420 222 288 911 ćíslo účtu: DFF Banka as. 2023240006/6000 ^



V Praze dne: 8. 12. 2020

Odpovědný zaměstnanec: Bc. Jindřich Medek

Vedoucí oddělení: Bc. Jindřich Medek

Ekonom:

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCŘ)
Husova 156/21/ Pra hal - Staré Město /llO OO / CZ
www.centralbohemia,eu
Tel.: +420 222 288 911
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Mgr. Zuzana Vojtová
ředitelka organizace, přikazce operace

podpis
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