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Cislo objednávky uvedte laskavé

na dodacím listu a faktuře

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

CNB Praha 1

Účet c.: 62900110710

3661/5169lúkoí 534.533/26

3661/5164lúkol 530/529/26

3661/5175/úkol 536,535/26

3661/5173/úkol 522.521/26

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava — Poruba

ičo: 61989100

DIC: CZG1989100

Na základě vaší nabídky objednáváme zajištění výroční konference IROP, která se uskuteční
24„ 10. 2018.

Specifikace:

- Prostory a technika — pronajem konferenčního sálu, foyer, 2x salonek, 20 parkovacích
míst, šatnařka, úklid+ příprava, dataprojektor, AV technik, wifi. video a fotodokumentace

. Občerstvení — 2x coffee break, oběd (polévka, hlavnljídlo, dezert) formou bufetu, nápoje,
celkem pro 130050b

. Ubytování — 1 noc 2 23. 10. 2018 na 24. 10. 2018, pro 1O osob

Změny jsou možné pouze na základě vzájemné e-mailové dohody

Sjednana' cena celkem max. 81 495,— Kč včetně DPH. Dodavatel může fakturovatjednotlivé
nebo po celcích.

Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat celou částku objednávky.

Fakturu pošlete prosím na adresu Ministerstv ' tní rozvoj, Odbor řízení operačních

program), k kaám ředitele odboruflvzáhlaví faktury uveďte: „Hrazeno
z projektu Technické pomoci Integrovaného regionálního operačního programu
cz.06.5.125/o.om.or15410910005420 (3. etapa) — Publicita a komunikace Řo IROP 2017-
2018“ a ID 2 registru smluv (bude doplněno e-mailem po zveřejnění).

Dále uveďte číslo objednávky a termín splatnosti 30 dní od data doručení faktury
objednateli.

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR

Staroměstské náměstí

no 15 Praha 1
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fait +420 224 861 333
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V případě, že faktura nebude řádně označena. bude vrácena k doplnění.

Pokud v tomto případě dojde k nedodržení termínu splatnosti. nevzniká nárok na penalizací.

S pozdravem

   Ředitel odboru řízení o era ních programů

V Praze dne 19, 9. 2018
—

Dalšl ustanovení:

1) Dodavatel je podle ustanovení § 2 plsm. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o tinančnl kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněnl pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobít při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. tj. dodavatel je
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Mlnisterstva ňnancí.
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni kontroly
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně originálů účetních
dokladů v souladu s článkem 140 Nařlzeni Rady (ES) č. 1303/2013. Nejdéle do konce roku 2028. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech. musí být použita pro úschovu tato
delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provest
kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:
  

  

Podpis:
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Mlnlstentvo pro misml rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 5

110 15 Praha 1

tel.: “120224 661 111

fax: +420 224 861 333

IČ“ 68 00 22 22
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