
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1887/2018I300

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : CK BEMETT s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Zámecké náměstí 41

IČ: 00845451 73801 Frýdek-Místek

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 26762626 DIČ: cz26782626

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

 

;Objednáváme u Vás :

na základě usnesení rady města č. 09282/RM1418/129 ze dne 5.6.2018 50 ks zpátečn ích letenek/jízdenek pro přednášející, VIP účastníky a

[zaměstnance organizátora mezinárodní konference TBEX EUROPE 2018, vč. přímé komunikace s cestujícími a pravidelného reportingu objednateli.

‘Za celkovou max. cenu 1 600 000,- Kč vč. DPH Poplatek za vystavení letenky činí 190 Kč, poplatek za vystavení jízdenky 30 Kč, storno poplatek 400

Kč. Celková cena vč. DPH: 1 600 000,- Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum spIatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

;Datřeřmwsplatnořsti faktury se rozumí den odepsání příSWŠÚÉČĚŽtkLZ Pankovníhgýúčřtul

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění :

Cena vč. DPH :

Vyřizuje / tel. lemail :

   V Ostravě dne:

ÍóÍíĚJněná osoba)

Magistrát města Ostravy

Odbor strategického rozvoje

Prokešovo nám. 8: 729 30 Ostrava
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Příloha objednávky č. 1887/2018/300

Postup při rezervaci jízdních dokladů

l. Veškeré aktualizované informace o letenkách/jízdenkách a cestujících jsou obsaženy ve

sdíleném dokumentu, kde vám byl vytvořen přístup. Pracujte, prosím, pouze stímto online

dokumentem.

Žádáme, abyste při výběru cestovních dokladů zohledňovali primárně ekonomičnost

jednotlivých cestovních dokladů a sekundárně také preference jednotlivých cestujících, tak jak

jsou specifikovány ve sdíleném dokumentu.

O výběru jednotlivých letenek/jízdenek (včetně jejich cen) dle bodu 2 výše, informujte

zástupce objednatele (tedy SMO), který Vám zaslaný cestovní itinerář bez zbytečného

odkladu odsouhlasí. Následně může započít finální komunikace mezi dodavatelem

a cestujícím.

Kontaktní osobouje —

Cestovní itineráře musí být před provedením závazné rezervace odsouhlaseny jednotlivými

cestujícími, kterých se daná letenka/jízdenka týká.

Platba dodavateli

Dodavatel může objednateli vystavit zálohové faktury ve výši opodstatnčných částek. Splatnost

fakturyje 15 dnů odjejího přijetí na podatelnu objednatele.

Sankční ujednání

1.

Další

V případě, že dodavatel nezajistí letenku/jízdenku v termínu, tj. 10 dní před odletem/odjezdem

cestujícího do ČR, zaplatí smluvní pokutu 1 000,- Kč vč. DPH za každý den prodlení a každou

letenku/jízdenku až do data odletu/odjezdu cestujícího.

Smluvní pokuty sjednané touto objednávkou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje.

Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Storno poplatek letenky/jízdenky činí 400 Kč. Storno podmínky se nicméně liší podle letecké

společnosti a typu tarifu. Storno podmínky dodá dodavatel s potvrzením rezervace.

 

 


