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OBJEDNÁVKA č.: 2018/1321/OŠ-OŠ
Objednatel: 			
Městská část Praha 3 
Odbor školství
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85  Praha 3	
Dodavatel:	
Hry bez hranic, z.s.
IČ:05086604
Senohrabská 2943/10
Praha 4-Záběhlice
141 00  Praha 41
Předmět objednávky: 
Objednáváme u Vás zajištění akce Vodní skluzavka, která se bude konat v parku na Parukářka dne 28.8. od 12-20 h pro veřejnost.
Cena zahrnuje: přípravné zaměření a obhlídky, administrativní a organizační zajištění akce vč. personálu, ostrahy a zdravotnické služby , nafukovací atrakce (vodní skluzavka vč. kruhů pro jízdu, skákací hrad, bublinové koule 8ks -  vč. jejich montáže a demontáže) a sport. disciplínu dětská lukostřelba, zajištění 4 stánků s občerstvením vč. stolového zařízení, soc. a hygienická zařízení  pro účastníky akce, dále reprodukovaný hudební doprovod (viz. podmínky nařízení odboru živ. prostředí). Montáž bude probíhat v noci před akcí, čas dle aktuálního upřesnění, demontáž po ukončení akce pro veřejnost. Součástí objednávky je 5 příloh specifikujících detailní podmínky a pokyny pro pořádání akce.
Cena: max. 165.000,- Kč, uhrazení vystavené zálohové faktury ve výši 50 % celkové částky na účet Zajišťovatele (2501015138/2010, Fio banka a.s.) nejpozději jeden den před zahájením montáže atrakcí.



Čas (termín) plnění: 28.08.2018
Cena plnění (bez DPH): 165 000,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 165 000,00Kč
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/1321/OŠ-OŠ
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 85  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517
Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu
V Praze dne 16.08.2018
Mgr. Jana Vargová
vedoucí odboru školství

razítko, podpis
Vyřizuje: Alena Strosserová, 222116344
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800


