
Objednávku zpracoval: Ing. Petr Barák, MBA                                                  E-mail:                      

 O-0012/ŘDP/2021  

Odběratel: 
Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

číslo účtu:  

IČ: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Dodavatel:  

ENVIROS, s.r.o. 

Dykova 53/10 

101 00 Praha 10                                                            

IČ: 61503240 

DIČ: CZ61503240 

č. ú.:  

     

    13.09.2021 

 
 

Objednáváme u Vás:  
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena s DPH 

(v Kč) 
Školení k problematice EPC v rámci technické pomoci 
projektu SMART CEBOREG 

1 počet 60 500,00  

 

Předmět školení: 
- EPC – princip, jeho součásti, časová osa přípravy EPC projektu ve variantě s využitím dotací a 

bez dotace  

- Nejčastější technologie a opatření používané v rámci projektů EPC 

 

Celková cena dodávky včetně DPH    60 500 Kč 

Celková cena dodávky bez DPH         50 000 Kč 

 

Místo školení: sídlo společnosti Enviros, s.r.o. 
Termín školení: září 2021 

Rozsah: zajištění školení pro 10 – 12 pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje, v rozsahu do 5 

školících hodin 

 

Fakturace: 

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky.  Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. 
  

Splatnost faktury: 30 dní od provedení/zajištění školení  
 

Součást faktury:  

- prezenční listina,  



Objednávku zpracoval: Ing. Petr Barák, MBA                                                  E-mail:                      

- program školení, 
- rozpis čerpání dílčích položek. 

 

Doporučený text ve faktuře:  

„Fakturujeme Vám na základě objednávky č. O-0012/ŘDP/2021 ze dne 13.09.2021. Školení 
k problematice EPC bylo provedeno v souladu s požadavky objednávky a zajištěním technické pomoci 
v rámci přípravy projektů na energetické úspory se zaručeným výsledkem EPC II k projektu SMART 
CEBOREG Středočeskému kraji.“ 

 

Pro doplnění uvádíme, že školení je spolufinancováno v rámci projektu SMART CEBOREG, nástroje 

ELENA Evropské investiční banky a je nezbytné zajistit archivaci dokumentace ke školení po dobu min. 
10 let od jeho uskutečnění. Zároveň je nezbytné v rámci školení používat i oficiální logo programu, viz 
níže: 
 

                               Spolufinancováno z programu  
                               EU Horizont 2020 

 

 

 

 

 

                    

                                                                        Ing. Věslav Michalik, CSc. 

                                                                          náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací 
 

                                                                                                       

Potvrzení objednávky dodavatelem: 

Výše uvedenou objednávku akceptujeme. 

 

 

 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Razítko dodavatele: 


