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Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Vyřizuje:
Telefon:

IČO:660 02 222
Bankovní spojeni:
ČNB Praha 1

Účet .
Dodavatel: CPI Hotels, a.s.

Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10
lČ:

DIČ: CZ47116757
Bank ' ' "" ' pořitelna, a.s.
Č. U.:

Objednáváme:
Na základě Vaši nabídky ze dne 23. 8. 2021 a následného upřesněni dle počtu přihlášených
účastníků, aktuálního programu jednání, podrobného členěni zasedání a rozděleni kompetenci,
objednáváme následujIci služby hotelu Černigov, Hradec Králové, pro organizaci Celostátní
konference k územnímu plánování a stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj a jeho hostů,
která proběhne ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2021. půjde zejména o níže uvedené položky:

- zajištění terminu a prostor konference pro 250 účastníků dle nabídnuté varianty školního
stolového uspořádáni

- UBYTOVÁNÍ hostů konference dle dispozic MMR (viz přiložený rooming list) v maximální
hodnotě
Kč 10,000,- včetně DPH 15%, bez DPH Kč 9.090,- (3 x 2 noci, 2 x 1 noc), další účastnici dle
rooming listu jako samoplátci

- NÁJEM konferenčního sálu, přisáli a 3 salonků a prostoru na catering včetně mobiliáře (dle
poptávky a nabídky) v maximální ceně vč. DPH 21% KČ 86.500,-, bez DPH KČ 71.488,-

- OBČERSTVEN/dne 25. 10. 2019 dle nabídky a poptávky v maximální ceně vč. DPH 15%
KČ 54.750,- bez DPH KČ 49.773,- v členění:
- 29. 9. poledni občerstveni pro přípravný tým - 10 x 300,-

odpolední CB pro přípravný tým 10x175,-
- 30. 9. nealkoholické nápoje pro účastníky - 250 x 200,-

- OBSLUHA, služby hotelu spojené s organizaci akce, skirting, šatna atd. v ceně, květina na stůl,
mobiliář, nepředpokládané výdaje spojené s organizaci akce
Kč 5.500,- včetně DPH 21%, bez DPH 4.546,-

- TECHNICKÉ VYBA VEN/ na oba dny akce , tj.:
pro první den jednání 30. 9.:
ozvučeni sálu, projektor, plátno, LCD obrazovky v prostoru sálu pro lepší orientaci účastníků
(minimálně po každé straně sálu 1 - 2x), konferenční mikrofony pro přednášející (6 - 8 ks),
konferenční mikrofony na stolech - každému třetímu účastníkovi v prvních řadách pro cca 180
osob, dále 4 ks bezdrátové mikrofony, LCD obrazovka pro náhled předsednictva, notebook,
klikatko, zvuková nahrávka zasedání, přítomnost technika, asistence s organizaci akce
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technika pro přenos účastníkům přes aplikaci webex - kamera s obsluhou, notebook,
příslušná obsluha v mixu a související technika.

Konferenční technika pro 3 salonky druhý den jednání 1. 10., set up pro 60, 80 a 120 osob.
Vždy ozvučení sálu, projektor, plátno, konferenční mikrofony pro přednášejici (vždy 3 ks),
konferenční mikrofony na stolech - každému třetímu účastníkovi, LCD obrazovka pro náhled
předsednictva, notebook, klikatko, zvuková nahrávka zasedání, přítomnost technika, asistence
s organizací akce
technika pro přenos účastníkům přes aplikaci webex - kamera s obsluhou, notebook, příslušná
obsluha v mixu a související technika
Kč 234.328,- VČ. DPH 21%, bez DPH 193.660,-

- částka pro nepředpokládané výdaje spojené s konferencí dle pokynů objednatele: Kč
8.800,- VČ. DPH 21%, bez DPH 7.273,-.

Vyúčtováni akce proběhne na základě faktury po ukončeni akce, bude obsahovat číslo
objednávky uvedené výše. Uhrazena bude z rozpočtových položek č. 3661/5175/16/15,
3661/5164/10/15, 3661/5169/11/15 a 3661/5173/14/15

Celková částka za zajištěni služby dle přiložené nabídky nepřesáhne KČ 399.878,- dle
příslušných sazeb DPH, tj. KČ 335.830,- bez DPH.

S pozdravem

Di itálně ode šal

Datum: 2021.09.21
16:55:22 +02'00'

ředitel odboru komuni ace

V Praze dne 21.09.2021

Akceptace dodavatele dne: ,A'LóQ
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