Objednávka
IČO: 48136450

ODBĚRATEL:

DIČ: CZ48136450

Sídlo a fakturační adresa
Česká národní banka
Na Příkopě 28

nebo

faktury@cnb.cz

Číslo:

910011800821

Ze dne

11.5.2018

Dodavatel:

115 03 Praha 1

Podepsal
ČNB
IS ORASHEI

Místo dodání:
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Vyřizuje:
Telefon:
Mail:

IČO:
DIČ:

27894096
CZ27894096

Česká badmintonová obchodní společnost, s.r.o.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

VLASTA FABIÁNKOVÁ
731 597 088
Vlasta.Fabiankova@cnb.cz
Termín dodávky:

Objednáváme u Vás:
organizaci mezinárodního turnaje Eurobadminton 2018
Termín konání akce: 20. - 24. 6. 2018;
Předpokládaný počet účastníků: 100 - 120 osob (bude upřesněno do konce dubna 2018);
Základní požadavky:
- pronájem prostor/ haly pro turnaj;
- ubytování a stravování účastníků turnaje;
- zajištění rozhodčích, techniky, míčky, ohrádky, zapisování výsledků, zvuková technika a dalších nezbytných náležitostí k
organizaci turnaje;
- catering během turnaje;
- transfery účastníků z letiště a na letiště;
- doprovodný program - společenská večeře ve dnech konání turnaje, skupinová prohlídka města a galavečeře s vyhlašováním
výsledků.
Více viz příloha.
Celková cena: 983.000 Kč vč. DPH (kalkulováno na 100 osob)
Cena za 1 osobu (ubytování ve dvoulůžkovém pokoji): 9.884 Kč
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 11.756 Kč
Cena za doprovodnou osobu (dvoulůžkový pokoj): 8.838 Kč
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 10.910 Kč
Celková cena bude kalkulována podle skutečného počtu osob a doprovodu dle ceny za osobu.
Kontaktní osoby ČNB:
Ing. Vlasta Fabiánková
Ing. Helena Hornofová, tel. 734 391 103, helena.hornofova@cnb.cz
1x příloha

Žádáme o potvrzení objednávky obratem na e-mailovou adresu uvedenou u vystavitele objednávky. Číslo objednávky, podrobně
popsaný předmět a rozsah plnění (dle zákona o účetnictví a DPH) uvádějte prosím na všech dokladech, zejména daňových.
Pokud nebude na daňovém dokladu uvedeno číslo objednávky, je ČNB oprávněna doklad jako vadný vrátit.
Daňový doklad (i po úhradě žádosti o zálohu nebo platbu předem) zašlete na adresy:
elektronicky na faktury@cnb.cz nebo písemně na Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
Splatnost daňového dokladu je 14 dní od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele (zhotovitele).
Vystavil:
Tel:
Mail:
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JANA LAMBERSKÁ
224 412 781
Jana.Lamberska@cnb.cz

Kontroloval: PAVEL VRÁTNÝ

