
TS
Technické služby

zlíň.

Objednatel:
IČO: 60711086 DIČ: CZ60711086

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V  321 

763 02 Zlín

Zapsáno v OR u KS Brno oddíl C, vložka 15600 

Peněžní ústav:................................. . . . ..... 
zvěř. účet dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH 
IBAN:. . . ........................................

Objednávka: 181215

Adresát:
IČO: 71572945 DIČ: GZ680398099

Anton Taraba 

. .. ....................

............................ . . . ................

Datum vystavení: 15.11.2018
Datum dodání: 30.11.2018

Objednáváme u Vás:
V souladu s kupní smlouvou 35/2016/Tech objednáváme:

Předmět objednávky Množství Cena za MJ Cena celkem
Stavební a výkopové práce dle předávacího protokolu 1,00000 122 075,00 122 075,00

Celková cena: 122 075,00 Kč bez DPH

Dodací podmínky:
Místo dodání, dodávka v pracovní dny od 6:00 do 14:15 hodin do sídla kupujícího, 
sklad - tel. 577111433

Platební podmínky:
Splatnost fa 21 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení.

Zvláštní ujednání:
1. Okamžikem účinnosti potvrzení objednávky je mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena smlouva.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv provede TSZ.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS.
4. V případě, že došlo k plnění předmětu smlouvy před její účinností, považuje se takové plnění za plnění 
podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
5. ČI. 2. až 4. Zvláštních ujednání se použijí pouze tehdy, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

Q Technické služby Zlín. s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín ^  577 111411

info@tszlin.cz
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Technické služby

zlíň.
Kontaktní osoba: ....................
..........................
................

Schválení objednávky ředitelem společnosti TS Zlín Adresa pro doručování korespondence: 
P.O. Box 105 
760 01 Zlín

Razítko a podpis

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín V. 577111411

info@tszlin.cz
www.tszlin.cz
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