
JIHOČESKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Šímová Hana Ing.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072 / 0300 IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

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

Dodavatel:
IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

OBJEDNÁVKA
Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon: E-mail:
000026/2018 4.1.2018 Eva Lachoutová 386 720 936 lachoutova@kraj-jihocesky.cz

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tyto dodávky:
ubytováni a stravováni 126 účastníků na Hrách Vlil. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 28. 1. - 2.
2. 2018 na základě závazné „Přihlášky Jihočeského kraje typu „B" - závazná přihláška počtu osob na Hry
Vlil. zimni olympiády dětí a mládeže ČR, 28. 1. - 2. 2. 2018, Pardubický kraj".

Celková částka objednávky činí Kč 270 900,- včetně DPH (tj. 2 150 Kč/účastník vč. DPH x 126).
Fakturovaná částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na Váš bankovní účet.

KUJCP00Z0JH3

Fakturační adresa:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, DIČ: CZ70890650
Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky.

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ HŘAD
Odbor školství, mUctežg & tělovýchovy

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 Česká Budějovice (11)

vedoucí odboru OŠMT

Potvrzení o akceptaci objednávky (potvrzenou objednávku zašlete e-mailem nebo poštou na výše uvedenou
adresuj
datum: 1E «>• »■

jméno, příjmení: /A-£. Lc,(U(T LtfT>^3>Q(^t

podpis (razítko): PARDUBICKÝ i -
Krajský ú

Odbor kultu,
sportu a cestovní!

-005-

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz
Dodavatel bere na vědomi, že objednávka, jejíž plněni převyšuje částku 50 000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle
zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv.
Informace pro plátce DPH
Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanoveni § 109 odst. 2 plsm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH ve zněni pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a
jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se stanete nespolehlivými plátci podle § 109 odst. 3 téhož zákona. Pokud se Jihočeský kraj ke dni
uskutečnění zdanitelného plněni dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve zněni pozdějších
předpisů, tak Jihočeský kraj využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanoveni § 109a stejného zákona
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