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Objednávka - zajištění dodávky služeb spojených se zajištěním rautu na akci Večer 
venkova 
 
Objednáváme u Vás zajištění služeb spojených se zajištěním rautu na akci Večer venkova, 
který se bude konat dne 26. 8. 2016 v Pivovarské Zahradě na Výstavišti České Budějovice. 
 
Objednávané služby: 
 organizační zajištění – zajištění odborných pracovníků, kteří zajistí  vhodnou přípravu teplých 

i studených pokrmů pro servírování z předaných potravin a obstarají podávání připravených 
pokrmů a nápojů (v souladu se všemi hygienickými pravidly pro tuto činnost) po celou dobu 
trvání akce. Po dobu trvání akce a po akci bude zabezpečen úklid veškerého nádobí 
a servírovacích předmětů spojených s občerstvením.  

 Kuchyňská příprava (4 osoby/10 hodin)      10 000 Kč 

 Příprava rautu (10 osob/3 hodiny)        6 000 Kč 

 Kompletní servis u rautu (15 osob/9 hodin)    21 000 Kč 

 technické zajištění rautu – zajištění kompletního nádobí a dalších předmětů nezbytných pro 
přípravu rautu pro cca 250 osob.  

 Potřebné nádobí, talíře, příbory (1000 ks)       3 000 Kč 

 Sklo na pivo, víno, nealko atd. (1500 ks)       4 500 Kč 

 Servírovací potřeby, ubrousky atd.       1 400 Kč 

 Tácy, podnosy atd. (30 ks)        3 000 Kč 

 Ubrusy (100 ks)          4 000 Kč 

 Rautové sukně (10 ks)         3 000 Kč 

 Gastro. technologie         1 600 Kč 

 zabezpečení nápojů – pro cca 250 osob ve složení: 

 Čaj + citron, cukr (100 ks)        1 500 Kč 

 Káva + mléko, cukr (250 ks)       4 500 Kč  

 Točená Kofola (3 x 50 l)        3 000 Kč 

 Voda kohoutková + citron (100 l)                  0 Kč 

 Budvar výčepní (150 l)        5 400 Kč 
Celkem bez DPH                 71 900 Kč 
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Místo konání akce: Pivovarská zahrada, Výstaviště, České Budějovice;  
Předpokládaná doba trvání vlastní akce: 26. 8. 2016, od 20:00 – 27. 8. 2016, do 1:30 hod.  
Předpokládaný počet osob: cca 250 

 
Dodání potravin pro raut mimo výše zmíněné základní nápoje zajišťuje Národní síť místních 
akčních skupin České republiky, z.s. (kontaktní osoba: Bc. Veronika Foltýnová).  
 
Předpokládaná celková cena činí 71 900 Kč bez DPH, včetně DPH (21 %) 86 999 Kč. 
Navýšení ceny je možné pouze na základě předchozí dohody s objednatelem za 
předpokladu vyššího počtu účastníků a je stanoveno na maximální celkovou cenu 80 000 
bez DPH. Přílohou faktury bude dodací list. 
 
Faktura s termínem splatnosti 21 dní bude proplacena v rámci podopatření 20.2 „Podpora 
pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ Programu rozvoje venkova 2014-2020 na 
základě předávacího protokolu podle skutečně poskytnutých služeb.  
 
Faktura bude vystavena a zaslána přímo na Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán 
PRV 14110, IČ: 00020478, adresa: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Na faktuře 
prosím uvádějte číslo objednávky.  
 
Jedno paré objednávky, které bude potvrzeno z Vaší strany, prosím zašlete zpět s fakturou 
(bez tohoto dokumentu nebude moci být faktura předána k proplacení), aby mohlo být 
zveřejněno na webu eAgri. 
 
Objednávka a metadata podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Ministerstvo zemědělství jako smluvní strana zajistí zveřejnění v registru 
smluv. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 
 
v z. Ing. Lucie Krumpholcová 

 

 
 
Datum potvrzení dodavatele o přijetí objednávky a souhlas s uveřejněním obsahu 
objednávky na webu MZe: 
 
23. 08. 2016 
 
 


