
Konferenční centrum  Akademie věd ČR – zámek Liblice

Liblice 61, 277 32 Byšice    

Tel.:    

Fax:    

Email:  i

Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice Název:

obchodní oddělení Adresa:

Jméno: IČ/DIČ:

E-mail: Jméno:

Tel.: E-mail:

Datum: Mob. Tel.:

dále jen zástupce dodavatele

Akce: Teambuilding

Datum: 1.-2.8.2018

Počet osob:

Rezervace: DEF

Datum Sál Účel Čas Bonus Cena Počet Cena celkem

01.08.2018 Knížecí salónek pracovní setkání 09:00-12:30

02.08.2018 Knížecí salónek pracovní setkání 08:30-11:45

1.-2.8.2018 Zámecká restaurace stravování

01.08.2018 Zámecká restaurace/terasa prodloužená otevírací doba 00:00-01:00

Pronájem prostor

Uspořádání sálu, počet osob

Uspořádání "U" pro  osob, plátno, wifi

Uspořádání "U" pro  osob, plátno, wifi

společný stůl / oddělit paravany od zbytku 

restaurace

Cena celkem za konferenční služby vč. DPH:

Cena celkem za konferenční služby bez DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Příjezd 8:00-9:00hod

04.04.2018 / aktualizace 25.7.2018

dále jen zástupce odběratele

 osob

Všeobecné informace

Objednávka / finanční rozpočet akce

Od: ŠKODA AUTO, a.s.

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav 293 01

IČ: 00177041 / DIČ: CZ00177041

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 60457856, DIČ: CZ6045756 Stránka 1
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Umístění - info realizační tým Čas Bonus Cena za jedn. Počet dní Cena celkem

knížecí salónek

knížecí salónek

knížecí salónek

Datum Popis Výběr Odbyt Čas Bonus Počet osob Počet dní Cena celkem

01.08.2018 Nájezdový coffeebreak

džbány s vodou a džusem, káva 

servírovaná a eventuální další 

nápoje dle výběru

lobby bar 09:00-09:30 dle skutečnosti

01.08.2018 Dopolední coffeebreak CB č. 1 lobby bar 10:30-11:30

01.08.2018 Oběd 
2 chodové menu (polévka, hlavní 

jídlo) - viz příloha

zámecká 

restaurace
12:00-13:00

01.08.2018 Nápoje k obědu pivo, víno, nealko, káva, čaj
zámecká 

restaurace
12:00-13:00 dle skutečnosti

01.08.2018 Občerstvení k metané

Tvarohovo-mřížkový koláč, 

ovocné špízky, cca kolem 14:30 

zanést ještě dýňový chleb s 

paštikou/sendvič  + voda, džus a 

další nápoje na vyžádání 

účtujeme dle skutečnosti

knížecí 

salónek
13:45-15:15

01.08.2018 Večeře
Slavnostní 3 chodové menu 

(předkrm, polévka, hlavní chod)

zámecká 

restaurace
19:00-20:00

Cena za jednotku

dle skutečné spotřeby

dle skutečné spotřeby

Stravování

Povinná technická asistence

Flipchart  na dopoledne

Vizualizér, projektor - vlastní instalace den předem

WIFI - požadavek na Škoda VPN zajištění den předem

Cena celkem za konferenční služby a technické zabezpečení vč. DPH:

Cena celkem za konferenční služby a technické zanezpečení bez DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Specifikace Počet hodin / specifikace

Konferenční služby a technické zabezpečení

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 60457856, DIČ: CZ6045756 Stránka 2
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01.08.2018 Nápoje k večeři

dle nápojového lístku - pivo, víno 

(bez limitu, můžeme i dražší 

vína), tvrdý alkohol, nealko

zámecká 

restaurace
19:00-00:00 dle skutečnosti

01.08.2018 Pozdní občerstvení

Hovězí tartar, topinky s 

česnekem, Uzenářský nářez a  

variace českých sýrů, Nakládaná 

zelenina, sušené ovoce

Na stůl hned po večeři pražené 

mandle, tyčinky z listového 

těsta

zámecká 

restaurace
22:00

02.08.2018 Snídaně formou bufetu
zámecká 

restaurace
07:00-10:00

02.08.2018 Dopolední coffeebreak CB č.3 lobby bar 09:50-10:20

02.08.2018 Oběd
2 chodové menu (polévka, hlavní 

jídlo)

zámecká 

restaurace
11:45-12:45

02.08.2018 Nápoje k obědu nealko, káva, čaj
zámecká 

restaurace
13:00-14:00 dle skutečnosti

1.-2.8.2018 Minibary na pokojích hosté hradí sami

dle skutečné spotřeby

dle skutečné spotřeby

Cena celkem za stravování vč. DPH:

Cena celkem za stravování bez DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

dle skutečné spotřeby

v ceně ubytování

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 60457856, DIČ: CZ6045756 Stránka 3
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Počet pokojů Bonus Cena po slevě Počet nocí Cena celkem

Cena celkem za ubytování vč. DPH:                                                                                                                                                                    

Cena celkem za ubytování bez DPH:

Cena za pokoj je uvedena včetně bufetové snídaně, zahrnuje všechny místní poplatky a příslušné DPH

Ubytování (max. kapacita 53 pokojů / 110 lůžek - z toho 20 historických pokojů na zámku)

Druh pokoje Cena za pokoj 

Dvoulůžkový pokoj / zámek - single use

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1
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Počet osob Počet Cena celkem

vlastní

0%

87 430 Kč

74 286 Kč

faktura

bez zálohy

od 60 do 15 dnů včetně, před zahájením akce 20% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

od 14 do 7 dnů včetně, před zahájením akce 50% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

od 6 dnů před zahájením akce do dne konání akce včetně, 100% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

V Mladé Boleslavi dne 25.7.2018 ……………………………………..

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami a objednáváme u vás realizaci této akce.       zástupce odběratele

Storno podmínky fixně objednaných konferenčních prostor, ubytování a služeb:

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Rezerva pro kurzové vyrovnání devizového trhu a platby účastnického poplatku kreditní kartou

Celková hodnota nabídky včetně DPH:

Celková hodnota nabídky bez DPH:

Forma úhrady:

Záloha v procentech:

Cena celkem

Metaná (2 dráhy) + AJ/NJ mluvící instruktor - 13:45-15:15_dne 1.8.2018

Prohlídka zámku Mělník a degustace 6ti vzorků vína v zámeckých sklepích + za německého 

průvodce/sommeliera

Transfer na na Mělník

Wellness na zámku dle požadavku

Cena celkem za doprovodný program vč. DPH:

Cena celkem za doprovodný program bez DPH:

Služby, doprovodný program

Specifikace Cena za jedn.

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 60457856, DIČ: CZ6045756 Stránka 5




