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OBJEDNÁVKA č. 0591/2021/EP/0

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 05559529 DIČ:

Moravskoslezský kraj Viaspirita s.r.o.

28. říina 2771/117 Mokrý Lom 31

70218 Ostrava 37401 Mokrý Lom

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: E—mail:

Objednáváme u Vás:

lektorování vzdělávacího semináře Typologie MBTI 2 — individualizace výchovy, výuky a učení žáků v rámci projektu

:„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezskeho kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15__002/0000006.

místo setkání: MSK (bude upřesněno)

Typologie MBTI 2 — individualizace výchovy, výuky a učení žáků — dvoudenní vzdělávání (16 hodin), akreditace MŠMT ČR,

skupina do 20 osob

V případě realizace aktivity online činí celková částka 59.000,00 Kč.

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0591/2021/EP/O a název projektu: „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Moravskoslezského kraje“, a reg. č. CZ.02.3.68/0.0/ 0.0/ 15_002/0000006. Projekt je financován evropským

sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 05. — 06. 102021

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM 60 000,00 Kč

Podrobnosti platby: Datum:

Na účet 09208 2521

Číslo výdajového účtu MSK : 20036-1650676349/0800
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OBJEDNÁVKA č. 0591/2021/EP/O



Předmět: FW: Objednávka č. 0591/2021/EP/O

Sent: Thursday, September 23, 2021 8:48 AM

Subject: Re: Objednávka č. 0591/2021/EP/O

Dobrý den,

potvrzuji objednávku a omlouvám se za prodlení.

S pozdravem '

Viaspirita s.r.o.

vvww.viasgirita.cz

ICO: 05559529

Psychologické poradenství a diagnostika

IČO: 73532045


