OBJEDNÁVKA
OBJEDNATEL:

621/00206/KO

DODAVATEL:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace
odloučené pracoviště Ostrava
Na Hradbách 27

PhDr. Libor Kyncl

702 00 Moravská Ostrava
IČ:

62330403

DIČ: CZ62330403

IČ:

Vyřizuje:

41015398

Vyřizuje:

Telefon:

Kontakt:

DIČ: 6607141255

PhDr. Libor Kyncl

Kontakt:

E-mail:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu objednatele:
1778444379 / 0800

Místo určení (dodací adresa objednatele):
Dtto

Podrobnosti platby:

Způsob dopravy:

převodním příkazem na účet dodavatele na základě
vystaveného daňového dokladu (faktury)

Datum požadovaného plnění:

dle textu

Datum vystavení objednávky:

13. 9. 2021

-------------------

Popis dodávky (označení dodávky a její specifikace, množství, cena za jednotku, cena celkem, další ujednání)
Objednáváme u Vás v rámci DVPP lektorskou činnost dle následné specifikace:
Seminář s názvem „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, č. 6334122150
Rozsah: 80 h (8 x 10 h)
Termíny konání:
pondělí 20. 09. 2021 od 8:30 do 17:45

pondělí

15. 11. 2021 od 8:30 do 17:45

úterý

21. 09. 2021 od 8:30 do 17:45

úterý

16. 11. 2021 od 8:30 do 17:45

čtvrtek

21. 10. 2021 od 8:30 do 17:45

pondělí

13. 12. 2021 od 8:30 do 17:45

pátek

22. 10. 2021 od 8:30 do 17:45

úterý

14. 12. 2021 od 8:30 do 17.45

Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava
Lektorné: 650,-Kč/h, tj. celkem 52.000 Kč
Cestovní náhrady: 8 000,- Kč
Celková cena v Kč 60 000,- včetně DPH. Fakturace bude uskutečňována měsíčně dle skutečně realizovaných sezení (tj. 4 x).
Poznámky:
Na daňovém dokladu je možné použít zkrácený název objednatele: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, p.o.
Na daňovém dokladu vždy uvádějte číslo této objednávky. Daňový doklad bez uvedení této identifikace bude vrácen dodavateli se současným
přerušením doby splatnosti.
Splatnost daňového dokladu musí být minimálně 14 dní od data jeho doručení objednateli.
V případě, že nejste plátci DPH, uveďte tuto skutečnost na Vámi vystavený doklad.
Dodavatel se zavazuje, že na své náklady vždy vypořádá všechna autorská práva týkající se učebních materiálů a pomůcek, které využije při výuce.
Objednavatel tak nemá odpovědnost za případnou škodu, kterou by dodavatel způsobil oprávněným držitelům autorských práv a práv souvisejících
s právem autorským, rozmnožováním, rozšiřováním aj. užitím učebních materiálů a pomůcek nad rámec ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Poskytnutím kopírovacího zařízení či vlastním okopírováním předmětných učebních materiálů nepřechází odpovědnost za případné porušení autorských
práv a práv souvisejících s právem autorským na objednatele.
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv:

ANO ☒

NE ☐

- dodavatel bere tuto skutečnost na vědomí

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací naleznete www.kvic.cz.

Za objednatele:
Datum, jméno a podpis
příkazce operace:

PaedDr. Petr Habrnál
ředitel organizace

Datum, jméno a podpis
správce rozpočtu:

