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Objednávka

ODBĚRATEL: IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450 Číslo: 910012202025

Sídlo a fakturační adresa
Ze dne 10.11.2022Česká národní banka

Na Příkopě 28 Dodavatel: IČO: 60552255
115 03 Praha 1 DIČ: CZ60552255

Místo dodání: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Senovážná 3 Charbulova 106
115 03   Praha 1 618 00  Brno

Vyřizuje:
Telefon:
Mail:

Termín dodávky: 

Objednáváme u Vás

zajištění cateringových služeb u akce Diskusní forum ČNB, která se uskuteční dne 23. listopadu 2022 dopoledne v prostorách
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 507/41A, Brno dle následující specifikace.

- Ranní káva - 8:30 - 9:00 hod. (cca 150 osob) - káva, čaj, nealko nápoje
- VIP setkání - 8:30 - 9:00 hod. (cca 6 osob) - káva, čaj, nealko nápoje, sekt a drobné pohoštění
- Nápoje pro účastníky na pódiu v aule (cca 10 - 12 osob) - založit v 8:30 hod.
- Přestávka na kávu - 10:30 - 11:00 hod. (cca 150 osob) - 2 - 3 ks/os v kombinaci sladkého a slaného pečiva; káva, čaj,
nealko nápoje
- Oběd formou rautu - 12:30 - cca 13:30 hod. (cca 30 - 40 osob) - předkrm (3 - 4 druhy), salát, 2x teplé jídlo nevegetariánské,
polévka, dezert (2-3 druhy)

plus nápoje:
- vína - 3 odrůdy vína bílého a 2 odrůdy vína červeného (vína přívlastková)
- pivo - alko a nealko
- nealko nápoje

Počet osob: 150 osob (bude upřesněno cca 1 týden před akcí)
Akci je třeba zajistit včetně gastro vybavení.

Celková cena: 70.495,- Kč. (Produktivní práce žáků nepodléhá DPH).
Podrobná kalkulace je uvedena v příloze.
Nápoje budou účtovány dle skutečné konzumace.
Úhrada bude provedena po akci na fakturu.

Příloha 1x

Podepsal ČNB
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Žádáme o potvrzení objednávky obratem na e-mailovou adresu uvedenou u vystavitele objednávky.
Číslo objednávky, podrobně popsaný předmět a rozsah plnění (dle zákona o účetnictví a DPH) uvádějte prosím na všech
dokladech, zejména daňových. Pokud nebude na daňovém dokladu uvedeno číslo objednávky, je ČNB oprávněna doklad jako
vadný vrátit.
Doklady k úhradě zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (pokud není možný, tak PDF popřípadě PDF s QR-platbou či QR
fakturou) na adresu faktury@cnb.cz. Každý doklad zasílejte samostatnou zprávou, jejíž součástí může být až 7 příloh ve
formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Doklad musí obsahovat číslo této objednávky (formát ISDOC v poli External_Order_ID
ve skupině OrderReference nebo pro QR fakturu v řetězci "ON:").). Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašlete
jej v analogové formě na adresu: Česká národní banka, sekce rozpočtu a účetnictví, odbor účetnictví, Na Příkopě 28, 115 03
Praha 1.
Splatnost daňového dokladu je 14 dní od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele (zhotovitele).

Vystavil:
Tel: 
Mail:

Kontroloval: Jana  Lamberská


