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OBJEDNÁVKA  číslo  22/00563

kRámcové  dohodě  uzavřené  vzadávacím  řízení  na  uzavřem  Rámcové  dohody  vedeném

zadavate1em2 Úřadem vlády !ČR3 pod názvem Zajištění cateringových služeb pro akce konané
v souvíslosti  s předsednictví  CR  v Radě  EU v roce  2022"

Smluvní  strany'

0bjednatel/Zadavatel

Název Ministerstvo  životního  prostředí IC:O 00164801

Sídlo
Vršovická  1441/65,  Vršovice  (Praha  10),  100  00
Praha

DIČ

Kontaktní  osoba  č. 'l

Elektronická  pošta
Iřl-..-A  l:-l--

Pavlína  Pátková

Pavlina. Patkova@mzp.cz
řeVna  IlnKa

Mobilní  telefon

Kontaktní  osoba  č. 2

Elektronícká  pošta

Pevná  linka

Ing. Petra  Tachecí

Petra.Tacheci@mzp.cz
Mobilní  telefon

Bankovní  spojení 7628001  1071 0

Elektronická  adresa WWW.mZp.CZ

E-mail pro účely fakturace:  PavIina.Patkovalmzp.cz

Datová  schránka:  9gsaax4

Poskytovatel/Dodavatel

Název ZátišíCatering  Group  a.s. IČO 15269574

1 jednotlivé,  dílčí  veřejné  zakázky  jsou  zadávány  objednateli  na zákíadě  uzavřené  Rámcové  dohody  v zadávacím  řízení  vedeném

zadavatelem  Úřadem vlády  ČR na uzavření  Rámcové  dohody  s názvem  Zajištění  cateringových  služeb  pro akce  konané  v souvislosti
s předsednictvím  ČR v Radě  EU v roce  2022

2 resp.  centrálním  zadavatelem

3 se sídlem  nábř.  Edvarda  Beneše  128/4,  118  CI1 Praha  1- Malá  Strana,  IČO: 00006599

4 dle  vymezení  ve veřejném  rejstříku  - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Sídlo
Novotného  lávka  200/5,  Staré  město,  110  00

Praha  "l
DlČ CZ15269575

Zapsán  v obchodmm  rejstříku

Bankovní  spojení UniCredit  Bank  Czech  Republic,  účet  č.: 817410004/2700

Kontaktní  osoba  č. I :

Elektronická  pošta

Pevná  linka

Mobilm  telefon

Kontaktní  osoba  č. 2:

Elektronická  pošta

Pevná  linka

Mobilní  telefon

Bankovní  spojerí UniCredit  Bank  Czech  Republic,  účet  č.:81  74'1 0004/2700

Elektronická  adresa www.zatisicatering.cz

E-mail  pro  účely  fakturace:

Datová  schránka: Rwig4fs

Název  akce Konference  ke kvalitě  ovzduší

Plnění  (předmět  Objednávky)s Zajištění  cateringových  služeb

Místo  konání  akce Kongresové  centrum  Praha

Termín  zahájení  plnění 24. 1 Ť.2022

Termín  ukončení  plněrí 24. ť '1.2022

Celkový  počet  účastníků 140

Cena  bez  DPH
234  580  Kč

Cena  včetně  DPH
265177  Kč

Bližší  specífíkace  Objednávky

Další  podmínky  pro  poskytovatele:

5 Zajištění cateringových služeb s uvedením konkrétrích  objemů (coffee break, nabídka teplých a studených nápojů, servírovaný
oběd, bufetový oběd včetně mobiliáře ainventáře,  obsluha/kuchaři,  výzdoby stolů/skirting, dopravy po Praze ostatní...apod.)
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Číslo této objednávky  musí být uvedeno  na veškeré  korespondenci,  fakturách  a dalších  obchodních
a účetních  listinách  souvisejících  s touto  Objednávkou.

Tato  Objednávka  se  považuje  ze strany  poskytovatele  služeb  - dodavatele  plněm  za  plně
akceptovanou,  pokud  poskytovatel  služeb  -  dodavatel  plnění  nezašle  do 3 kalendářních  dnů  po  jejím
odeslám  ObjednateIem/Zadavatelem  své písemné  vyjádření  o neakceptaci  Objednávky  (odmítnutí
objednávky)  dle příslušných  ustanovení  Rámcové  dohody.  Relevanci  důvodů  pro neakceptací
(odrnítnutí)  Objednávky  Poskytovatelem  posuzuje  výhradně  Objednatel.  Poskytovatel  je povinen
poskytnout  službu,  pokud  Objednatel  nevyhodnotí  důvodnost  Poskytovatelem  neakceptované
(odmítnuté)  Objednávky,

Seznam  Příloh:

V Praze  dne o i -ii- voxt

Za Objednatele  -  zadavate Za Poskytovatele  - dodavatele

Pokud  výše hodnoty  předmětu  plnění  konkrétní  objednávky  bude  vyšší  než 50.000,-  Kč bez DPH, vztahuje
se na každou  objednávku  po její akceptaci  poskytovatelem  plnění  (dodavatelem)  povinnost  uveřejnění
vregistru  smluv  dle zákona  č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv).
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