
Měna: CZK  Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje: : 

Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________

10 Workshop při 1 - 4 opakování 1/2 den             1,000 JV      22.500,00        22.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/6
Dle smlouvy  124002840 Položka00010

Workshop při 1 - 4 opakování včetně analýzy potřeb a vyhodnocení 1/2 den

20 Workshop při 5 a více opakování 1 den             3,000 JV      30.500,00        91.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/7
Dle smlouvy  124002840 Položka00010

Objednáváme u vás realizaci rozvojového workshopu pro tým Nákupu a právníků:##Termín: 23. - 24.5. 2018#Rozsah: 1,5 dne (bližší info
 příloha objednávky - nabídka dodavatele).#Počet osob: upřesníme, předpokládaná účast cca 47.##Cena zahrnuje: #- lektorské zajištění
#- materiál#- závěrečnou zprávu###
K této položce patří následující dokumenty:

10000000000522157 00
update2_Návrh programu_Teambulding_CAH_P

_________________________________________________________________________
 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):            114.000,00 _________________________________________________________________________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi
Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
 http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@cah.cz
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Společnost Český Aeroholding, a.s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

_________________________________________________________________________
Dodavatel: Outward Bound - Česká cesta Objednatel: Český Aeroholding, a.s.

 
Datum: Datum:_________________________________________________________________________

Číslo: 2000031339

Dodavatel:

Outward Bound - Česká cesta
spol. s r.o.
Jaromírova 80/51
128 00 Praha 2

(dále jen "Dodavatel")

IČ:         49357298    DIČ:           CZ49357298
OR:/ŽR:     

Místo dodání: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1
Kontaktní osoba:

Datum vystavení: 06.04.2018
Dodací lhůta: 03.06.2018

Objednatel:

ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.
Jana Kašpara 1069/1
160 08  PRAHA 6

(dále jen "Objednatel")

IČ:  24821993  DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17005

Měna: CZK  Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje: : 

Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________

10 Workshop při 1 - 4 opakování 1/2 den             1,000 JV      22.500,00        22.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/6
Dle smlouvy  124002840 Položka00010

Workshop při 1 - 4 opakování včetně analýzy potřeb a vyhodnocení 1/2 den

20 Workshop při 5 a více opakování 1 den             3,000 JV      30.500,00        91.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/7
Dle smlouvy  124002840 Položka00010

Objednáváme u vás realizaci rozvojového workshopu pro tým Nákupu a právníků:##Termín: 23. - 24.5. 2018#Rozsah: 1,5 dne (bližší info
 příloha objednávky - nabídka dodavatele).#Počet osob: upřesníme, předpokládaná účast cca 47.##Cena zahrnuje: #- lektorské zajištění
#- materiál#- závěrečnou zprávu###
K této položce patří následující dokumenty:

10000000000522157 00
update2_Návrh programu_Teambulding_CAH_P

_________________________________________________________________________
 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):            114.000,00 _________________________________________________________________________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi
Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
 http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@cah.cz
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Společnost Český Aeroholding, a.s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

_________________________________________________________________________
Dodavatel: Outward Bound - Česká cesta Objednatel: Český Aeroholding, a.s.

 
Datum: Datum:_________________________________________________________________________

Číslo: 2000031339

Dodavatel:

Outward Bound - Česká cesta
spol. s r.o.
Jaromírova 80/51
128 00 Praha 2

(dále jen "Dodavatel")

IČ:         49357298    DIČ:           CZ49357298
OR:/ŽR:     

Místo dodání: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1
Kontaktní osoba:

Datum vystavení: 06.04.2018
Dodací lhůta: 03.06.2018

Objednatel:

ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.
Jana Kašpara 1069/1
160 08  PRAHA 6

(dále jen "Objednatel")

IČ:  24821993  DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17005

`ıı ČESKÝ
l AEROHOLDING v

CÍSIOI 2000031339

objednateı: DOdaVateII

ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OutWard Bound - Česká cesta
Jana Kašpara 1069/1 spol. s r.o.
160 08 PRAHA 6 Jaromírova 80/51

128 00 Praha 2

(dále jen "Objednatel")

(dále jen "Dodavatel")
IČ: 24821993 DIČ: CZ699003361
oRz ıvıèStSKý Soud v Praze, øudiı B, vıøžKa 17005 ıč: 49357298 Dıč: cZ49357298

OR:/ŽR:

Datum vystavení: 06.04.2018 Místo dodání: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1
Dodací lhůta: 03.06.2018 Kontaktní osoba: _

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od Základního data

vvřizuie=_ =_
Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem

10 Workshop při 1 - 4 opakování 1/2 den 1,000 JV 22.500,00 22.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/6
Dle smlouvy 124002840 Položka00010

Workshop při 1 - 4 opakování včetně analýzy potřeb a vyhodnocení 1/2 den

20 Workshop při 5 a více opakování 1 den 3,000 JV 30.500,00 91.500,00
Vaše číslo materiálu: Česká cesta/7
Dle smlouvy 124002840 Položka00010

příloha objednávky - nabídka dodavatele).#Počet osob: upřesníme, předpokládaná účast cca 47.##Cena Zahrnuje: #- lektorské Zajištění
#- materiál#- Závěrečnou Zprávu###

K této položce patří následující dokumenty:
10000000000522157 00
update2_Návrh programu_Teambulding_CAH_P

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK beZ DPH): 114.000,00

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdyje objednávka vystavena na Základě rámcové smlouvy uzavřené meZi_
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnýmı ustanovenímı rámcové smlouvy, jeáıž evıdenčnı _císlo je uvedeno na_objednavce. V ostatnıch přıpadech se vztahy mezı
Obgednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění říd_í obchodnímı po mínkamı Objedna ele uveřejněnymı na adrese URL:
ht p://WWW.cah.cZ/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodnı-podmınky/

Potvrzením přijetí této objednávky Způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je meZi_Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejımzvzakladese Dodavatel Zavazuje Za sjednaných pod_mı_ne_k dodat v se specıfıkovane plnenı; Nenı-lı prıslusnou ramcovou smlouvou nebo obchodnımı podmınkamı stanoveno
jınak, rıdı se dale tato objednavka prıslusnymı ustanovenımı Zakona c. 9/2012 Sb., obcansky Zakonık, v platnem Znenı.

Fakturační adresa: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
Emaılová adresa: ınvoıces@cah.cz _ _
Základní datum 'e datum doručení faktury Objednatelı. _ _
Nebude-II mít fa tura výše uvedené náleZıtos ı, je Objednatel oprávněn fakturu vrátıt s tím, Že doba splatnostı do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání Závazku Objednatele dojde odepsáním částky Z jeho účtu.

Společnost Český Aeroholding, a.s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv.

Dodavatel: OutWard Bound - Česká cesta Objednatel: Český Aeroholding, a.s.

Datum: Datum:




