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OBJEDNÁVKA č. 0858/2021/KH/0

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 47116757 DIČ: CZ47116757

Moravskoslezský kraj CPI Hotels, a.s.

28. říl'na 2771/117 Bečvářova 2081/14

70218 Ostrava 10000 Praha

Vyřizuje: Vyřizuje: Bednáriková Šárka

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás:

zajištění pronájmu salonku Legend, atria a kongresového sálu včetně pódia v maximální výši 4.000 Kč vč. DPH a slavnostním

obědu, nealkoholických a alkoholických nápojů pro cca 150 osob v maximální výši 115.985 Kč vč. DPH u příležitost

„Dne válečných veteránů“ pro válečné veterány, představitele státní správy, samosprávy, diplomatického sboru, zástupce Armácy

Ceské republiky, za účasti zástupců vedení Moravskoslezského kraje, dne 11.11.2021 od 12:00 hod.

Maximální celková částka nepřekročí 107.581,40 Kč bez DPH, tj. 119.985 Kč vč. DPH, účtováno bude dle skutečnosti.

V případě, že se akce nebude moci uskutečnit z důvodu zhoršující se koronavirové nákazy, způsobující onemocnění COVID-19, je

zástupce KVV Ostrava oprávněn akci nejpozději týden před jejím konáním, tj. nejpozději ve čtvrtek 4.11.2021 do 12:00 hod. Vzrušt

e-maiiem nebo telefonicky, Moravskoslezskému kraji v tomto případě nebudou účtovány žádné storno poplatky za zrušení akte.

rajské vojenské velitelství Ostrava

Datum požadovaného splnění: 11.11.2021

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

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

Odběratei uplatní institut zvlastniho způsobu zajistění dane dle 5 1093 zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečněnízdaniteiného piněnív insolvenčním řízení.

odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

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 vedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády), nebo jím 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.

daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 119 985,00 Kč

Podrobnosti platby: Datum: 2 0 .W 2021

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800



OBJEDNÁVKA č. 0858/2021/KH/O



Předmět: FW: Zaslání podepsané objednávky č. 0858/2021/KH/O a prosba o potvrzen “jejím

. přijetí

Přílohy: SKM_C30821 102109040.pdf

Sent: Friday, October 22, 2021 9:06:17 AM

Pěkný den,

Potvrzuji přijetí objednávky.

Děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne všem, milé dámy.


