
OBJEDNÁVKA (část 2.)
č.j. 284436/2021-5810-412

Vystavena pro smluvní strany:

Objednatel:
Se sídlem:
Jejímž jménem jedná:
Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Adresa konečného příjemce pro doručování korespondence:
Agentura služeb
Generála Píky 1
160 01 Praha 6 - Dejvice
Kontaktní osoby:

Poskytovatel:
Se sídlem:
Zapsaný:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:

ASIANA, spol. s r.o.
Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 22489
PhDr. Šárkou Litvínovou, jednatelkou
49704362
CZ49704362
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2106766513/2700

Adresa pro doručování korespondence:
ASIANA, spol. s r.o.
Velflíkova 1430/8
160 00 Praha 6 - Dejvice



Na základě rámcové dohody o poskytování služeb č. 21106000235 ze dne 10. 3. 2021 (dále
jen „smlouva4') a Vámi zaslané nabídky u Vás ve smyslu čl. IV. odst. 4 smlouvy závazně

objednáváme ve prospěch následující službu:

Ve prospěch NS 114000 - oficiální zahraniční návštěva

Pronájem VIP salonku
- Česká republika - Praha LVH
-
-

-

možnost bezplatného zrušení 12.hod před příletem — detaily rezervace vzájemně

odsouhlaseny

Cena: Objednatel a poskytovatel se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodli na této ceně za službu:

Celková cena za pronájem salonku bez DPH 29 339,- Kč

Celková cena za pronájem salonku včetně 21% DPH 35 500,- Kč

(dále jen „služba'4)

- Pronájem VIP salonku
Česká republika - Praha LVH

-
-

možnost bezplatného zrušení 12.hod před příletem - detaily rezervace vzájemně

odsouhlaseny

Cena: Objednatel a poskytovatel se ve smyslu zákona č. i

pozdějších předpisů, dohodli na této ceně za službu:

Celková cena za pronájem salonku bez DPH

Celková cena za pronájem salonku včetně 21% DPH

Celková cena za pronájem salonku bez 21% DPH

Celková cena za pronájem salonku včetně 21% DPH

Sb., o cenách, ve zněm

29 100,- Kč

35 210,- Kč

58 439,- Kč

70 710,- Kč

Cena je platná ke dni: 30.9.2021
(dále jen „služba44)



Ručení za nezaplacenou daň: Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na
vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o
daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené
na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Fakturace mezinárodní přepravy osob podléhá osvobození od DPH dle § 70 zákona o DPH
235/2004 Sb. Fakturace cestovních služeb podléhá § 89 „Zvláštní režim pro cestovní služby“,
zákona o DPH 235/2004 Sb.

Požadovaná lhůta plnění: Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu (vystavit letenku,
zajistit ubytování, aj.) neprodleně po akceptaci této objednávky ze strany poskytovatele.

Místo plnění:

Kontaktní osoba pro převzetí služby:

Akceptace objednávky: Poskytovatel se zavazuje písemně (elektronicky) akceptovat
objednávku v co nejkratším možném termínu po jejím obdržení. Osobou pověřenou pro přijetí
akceptace je kontaktní osoba objednatele pro převzetí služby.

Fakturační podmínky, práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy.

Objednávka nabývá účinnosti dnem akceptace ze strany poskytovatele.

Za objednatele vyřizuje:

VPraze Jff. V&J-f
Z?í objednatele

Zpracoval(a):

Objednávka odeslána dne:

Objednávka akceptována dne:


