
MINISTERSTVO Objednávka číslo
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR CZ PRES/1/OBJ/369/2021/56

Telefon:

Vyřizuje:

Bankovní spojeni:

ČNB Praha 1, účetč.:

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel: hostesky.cz s.r.o.

zmmtumsszm- :'1g l110 00 Praha 1

IČO: 26426234
DIČ: CZ26426234

Rámcová objednávka na zajištěni služeb hostesek pro CZ PRES od 1. 7.2022 do 31. 12. 2022.

Rozpočtová skladba: RPD 366100/5169/347/56 - SR

Předmět objednávky:

Předmětem rámcové objednávky je zajištění služeb hostesek pro významné akce pořádané v rámci
předsednictví České republiky v Radě EU (CZ PRES) v období od 1. července do 31. prosince
2022. Na každou jednotlivou akci bude vystavována samostatná objednávka s upřesněním
terminu, doby trvání a místa konáni každé akce.

Objednáváme služby hostesek s velmi dobrou komunikační znalosti anglického jazyka včetně služeb
koordinátora a jednotného oděvu vhodného pro zajištěni těchto typů akcí. Znalost dalších cizích jazyků
např. FJ, NJ je výhodou. Zároveň objednáváme přítomnost koordinátora v místě konáni akce po celou
dobu trvání každé jednotlivé akce.
Cena hodinové sazby za hostesku nepřesáhne cenu 250,- KČ bez DPH.
Cena hodinové sazby za hostesku nepřesáhne cenu 302,50 KČ vč. DPH.

Celková cena rámcové objednávk'y nepřesáhne 190 000,- bez DPH a 229 900,- KČ vč. DPH.

Termín plněni: od zveřejnění v registru smluv do 31. 12. 2022

Celková cena a závěrečná fakturace se budou řídit nabídkovou kalkulaci ze dne
19. 4.2021, která je nedílnou součástí této objednávky.

Služba bude hrazena z prostředků státního rozpočtu.
Objednatel neposkytuje zálohy.

Poznámka k fakturaci:
Fakturu prosím zašlete na adresu'
Do faktury se splatností 30 dní pros m uve e ,, ajisteni služeb hostesek".

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplněni. Pokud
by došlo z důvodu nutné identifikace objednatele k nedodrženi terminu splatnosti, nevzniká nárok
na penalizaci. Nedílnou součásti objednávky jsou další ustanoveni.
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V Praze dle data v elektronickém podpisu
" ně odepsai
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Další ustanoveni:

"

Smluvní strany se zavazuji v plném rozsahu zachovávat pc>v0 r"b m cjst m|čenlivosti a Povinnost chránit
Důvěrné informace vyplývající z této objednávky a z příslu šryý'ch Právn[ch Předpisů, zejména
povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpraccj'var7 í osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 1 1 CJIZO19 Sb.") a ve smys|u nařizení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fy=i¢kých osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů. Smluvní strany se v této scjuvi slasti zavazují Poučit veškeré OooOby,
které se budou podílet na plnění této objednávky, o výše L^jeďených Povinnostech m|čenlivosti,
ochrany Důvěrných informaci a o dodržováni povinností 'vyplývajícich ze zákona č. 110/2019 Sb

ý h . anařlzení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 c) cjcmmně fyzick c osob v souvi$losti se
zpracováním osobních údajů, dále se zavazuji vhodným :zpu sobem zajistit dodržování t"
povinnosti všemi osobami podílejlckni se na plněni tétcj obj edrúvky, echto

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není v prodlení s ú hi"adou faktury, Pokud nedoš|o ke
schváleni státního rozpočtu pro daný kalendářní rok a objednatei tak dočasně neni schopen
proplácet daňové doklady, resp. faktury se stanovenou splatnosti. Daňový d kl d- f
proplacena ihned po jeho schváleni o a aktura bude

Akceptace objednávky dodavatelem:

(elektronický podpis/razítko s podpisem) 0

Dne: l hostesk'/ cz. O. C), cBÓ zj" '"""ky'·z··:.,....f.,.., .
l
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