
OBJEDNÁVKA č. 0359/2018/SMS/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Matoušek Pavel Ing.

595 622 161
ŠMS-5

CZ70890692

Dodavatel

IC: 25574205 DIC:

CASH POINT a.s.

Opletalova 1284/37

11000 Praha

CZ25574205

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

138 poukázek po 500 Kč pro 23 oceněných sportovců a klubů v Anketě Sportovec roku MSK.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

21.03.2018

(
UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 5. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu Je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na1 osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce
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 uskutečnění zdanitelného plnění v Ínsolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené čl stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti spotenciálně pozdní úhradou
DPH, t). po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není čten vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud j e uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 69 000,00 Kč

MOfWOKO.OLCZOKV KHAJ
Podrobnosti platby:

Na "účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: Krajšicý úřad





Bernatský Pavel

Od: Matoušek Pavel
Odesláno: 13. března 2018 10:42
Komu: Bernatský Pavel
Předmět: FW: Fwd: objednávka poukázky

přeposílám.

From: Cash Point - Reální [mailto:realni@cashpoint.cz]
Sent: Tuesday, March 13,2018 10:39 AM
To: CP-info <info@cashpoint.cz>; Matoušek Pavel <pavel.matousek@msk.cz>
Subject: Re: Fwd: objednávka poukázky

Dobrý den pane Matoušku,

potvrzujeme aakceptujeme závaznou objednávku č. 0359/2018/ŠMS/O ač. 0360/2018/ŠMS/O na dárkové karty

S pozdravem

Blažková Jana

Dne 13.3.2018 v 10:26 Ivana švarcová napsal(a):

Přeposlaná zpráva —

Předmět:objednávka poukázky
DatumíTue, 13 Mar 2018 09:24:43+0000

Od:Matoušek Pavel <pavel.matousek(g>msk.cz>
Komu:lvana Švarcová <ivana.svarcova(®cashpoint.cz>

Dobrý den,
v příloze zasílám závazné objednávky č. 0359/2018/ŠMS/O a č. 0360/2018/ŠMS/O na poukázky.

Z důvodu zákona o registru smluv, kterému podléhá i objednávka 0359/2018/ŠMS/O, prosím o
zaslání akceptace, aby mohla být následně zveřejněna v registru smluv anabyla tedy účinnosti.
Prosím také o vystavení faktury se splatností k 16.3. na obě objednávky a zaslání na můj mail.

Děkuji.

S pozdravem
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