
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-724/21

U Planetária 2969/1

30100 Plzeň

Techmania Science Center o.p.s.

+420 377195 408, +420 724675393

Jana Jopková

FAX:

TEL:

VYŘIZUJE:

NAŠE ZN.:

jana.jopkova@plzensky-kraj.czE-MAIL:

18. 8. 2021DATUM:

PK-ŠMS/7872/21

Objednáváme u Vás:

Produkt Cena

občerstvení - 10% - podíl SR 12 000,00 Kč

občerstvení - 5% - podíl kraj 6 000,00 Kč

Objednáváme u Vás celodenní občerstvení pro cca 80
účastníků (každý týden 40 osob) kempů v rámci projektu "
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji ", které se konají od 19.7.
– 23.7. a od 26.7 – 30.7.2021 v Techmánii. Celková částka
za fakturu nesmí přesáhnout 120 000 Kč. Dodávka bude
realizována z projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021, který je
spolufinancován z ESF prostřednictvím OP VVV, státního
rozpočtu ČR a příjemcem podpory. Dodavatel je povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním dodávky minimálně 10 let, a to min.
do konce roku 2033.

102 000,00 Kč

Cena celkem 120 000,00 Kč

Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad.

Cena bez DPH: 99 173,56 Kč

DPH 21%: 20 826,44 Kč

Projekt "Vzdělávání 4.0 v PK" kemp Polytechnika pro ZŠ 19.7. až 30.7. 2021 -
celodenní strava

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55001/2



Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-724/21

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Jana Jopková

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA

vedoucí odboru školství, mládeže a
sportu

Přílohy:

Leták Polytechnika MŠ oficiální pro MŠMT.pdf -

letak_climaterules_kemp_2021 oficiální pro MŠMT.pdf -

Akceptace objednávky
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uvedenou objednávku

V .............................. dne ............................. ....................................................................................

osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli. 
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú. 1063003350/55002/2


