
KUJCP01ERA4A

JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD
OSMT

Šímová Hana Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 2500001092 / 0300 IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720846 Fax: 386359048 E-mail: simova@kraj-jihocesky.cz

Dodavatel:

1Č: 60076658 DIČ: CZ60076658

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích

Branišovská 1645/31 a 

370 05 České Budějovice

OBJEDNÁVKA

Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon:

000781/2021 14.9.2021 Ing. Michaela Kleinová 386720906

Objednáváme u Vás podle platných předpisů tyto dodávky:

V rámci konference Kompas vzdělávání pro 21. století, která se uskuteční ve dnech 22. - 23.9.2021 u vás 
objednáváme:

- kompletní zajištění catcringu dle zaslané nabídky v místě konání akce 
Branišovská, Č. Budějovice, konkrétně:

22. 9. v aule přírodovědecké fakulty pro 160 osob, večerní raut v budově

23. 9. v aule přírodovědecké fakulty pro 90 osob a v prostoru filozofické 

PÍ aP2 pro 130 osob

- zajištění obědů pro účastníky v menze dne 22.9. pro 120 osob, dne 23. 9. pro 80 osob

- kampus Jihočeské univerzity, ul.

menzy pro 90 osob

fakulty u přednáškových místností

Cena celkem 144 400 Kč vě. DPH

Na fakturu prosím uveďte také číslo naší objednávky a název a číslo projektu. 

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

*KUJCP01ERA4A*



Fakturační adresa:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DÍČ: CZ70890650

vedoucí odboru

WOTifsÍf o«6^útobj'dnáVka iejÍŽ p!níní převyí“j' íáSlkU 50 000 Ki b“ DPH’ budc ZVCřejn!!na v reeianl sraluv podle zákona ř.

Faktury, které posílíte pouze elektronicky (mailem), zasílejte na e-mail podatelny: postaff>krai-iihoeeskv.ez

Informace pro plátce DPH

díC,aí pou“ Ůáel *Vťfřc-*nén* u SP^V« **«n* podle ustanoveni § 109 odst. 2 pism, c) zákona č. 235/2004 Sb , od DPH ve znání
pczdéjšich předpisu. V opadném píipadé se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet VaSeho s
platí i v pHpadé, že se stanete nespolehlivými plátci podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

> správce dané podle 5 109a jmenovaného zákona. Totéž

Potvrzenou objednávku č. 000781/2021 vraťte na výše uvedenou adresu nebo e-mail zadavatele:

#-,9‘ Z*24

Datum

Lt-kiKf) 0^-bk.lf) iMuťtí - £Zo,CUřf

Osoba zastupující organizaci (čitelně jméno, příjmení, funkce) Vlastnoruční podpis arazítko


