
Naše DTč: Czool77o4I
Naše Tč: ool77o4L

očekáváme Vaše potvrzení zakázky

objednávka (NE,

26s1s75s / 682

NákupčÍ: Brzáková Hana
rel.: OO42O-326-8-31118
Fax.:

E-mait: hana.brzakova@skoda-aut,o. cz

@ ŠxotrIA
DodavaEel č. 64448
DUNS: 496377235

Firma
Střední škola aut'omobj'lní Holice,
ľádražní 3o1
534 0l- Holice

Konto: 466L0000
Středisko:8363
Určeno pro: Tomáš Hartych sE/4, t,el . +42o 73o 863 536
oN 1002790595

odvoláváme se na níźe uvedený přeđmět Vaší nabídky a jednacÍ protokol a
pověřujeme Vás đodávkou/službou.
čís1o a datum nabíđky:
Jeđnací protokol ze dne: L7.8.2018

šrooe AUTo a.s. se sídIem tř. Václava K1ementa 869, M1ad'á Boleslaw II,
293 01 MIađá Bo1es1av, česká republíka, Ič oo !7 7o 4L, zapsaná v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíIu B. łložka :gz(dá1e tcéź #zákaznik#)zadává objeđnávku dle následujících a Všeobecných
nákupních pođmínek šxooe AUTľo á.s. (vetze CzE ot/L6) zveřejněných näínternetové ađrese
vrlďw.vw$roupsupply.com. Na základě této objednávky đocházĹ ke vzniku
občanskoprávního závazkového vztahu.

Pro přijetí objeđnávky a tedy pro uzavření smlouwy je nutno vrátitjganu lopií této objeđnávky řáđně podepsanou oprárrněnými osobamí. zapřlj9!í.-ęujednávky a uzavření smloúlry še považúje také, pokud dodavatelzahájí ěinnosti, které směřují ke sp1nění_ zaká'zŔy a povinrrostí
dodavatele dle této objeđnávky.
****************************************************************
Prosíme, uváđějte ěíslo objednávky, Vaše číslo đodavatele, ěíslo ą
n.ázev materiálu na všech Vašich úětech (na faktuře i ěís1o dodacíholistu), v dodacích listech i ve Vaší koresponđenci.****************************************************************

ze dne = 25. 09 . 2 Ot-B
wytíštěno: 25 . 09.2 o18
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@ šxorlA
obiednávka ĺľel 26515755 l 682 l 26.09.2018 / Vytitteno 25.09.2018

V přípađě, že đođavatel đodá zboźí dvojího užití podle přílohy I.nařízení Komise EU ě.L382/2oL4 a ve smyslu právníćh předpisů Úsa, EccN(Export Control Classíficatíon Number), EAR (Export Ađminístratíon
Reulation), je dodavatel povínen uvést na faktuře následujÍcí
znění/text: DUAL UsE GooDs.

Poz. Materaál ě.
Název
Místo urěenĺ

Množstvĺ MJ Cena za MJ
Typ vozu

Hodnota Měna

001 1' 00 üV 252.000,00
Prohloubení kvall-fl-kace v oboru karoaář

poskytnuta sleva
cena. 42.000 Kě/kurz

č.potřeby: 100279o595 8363
Urěeno pro: Hartych Tomá
Mígto rłykIáđky: 3361 29o39o

252.O0 O,00 czK

83 63

Celková cena netto bez DPH

Míeto urěení:
Termín dođání: 31 .I2.2078
SPBCIFIKACE PoDMÍNEK:

252.O0O,00 czK

Dođací pođmínky - obecně platné
d1e TNCOTERMS 2010 - xxx

Platební pođnrínky:
sp1. đo 30 đnů ođ data fa. po dodání zboźi/výkonu

Práwní vzEahy

Na základě této objeđnávky đochází ke vzníku oběanskoprármího
závazkového vztahu, jehož předmětem je poskytování slüžeb dodavatelem
obj eđnate1í .

Uvedená celková cena je cena maximá1ní, věetně všech vedlejších
nákIadů, a nesmí být při fakturaci překročena.
Vyúčtování násIeduje:
- pod1e přeđávacího protokolu provedených služeb, který musí být
podepsán odpovědným pracovníkem ođborného ritvaru obj eđnatele.
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@ šxoEIA
objednávka ĺľel 26515755 l 682 t 25.og.2oĺ8 / VytlÜteno 26.09'2018

podle skutečné provedených služeb na záklađě
projednaných jednotkowých cen.
náklady - podle skutečného rą1na1ožení a přeđIoźených
dokladů, na záklađě projednaných jednotkó.rých cen.

Ťvorba ceny:
V1placeně na míst'o prováděni služeb (mÍsto určeni)-škoaa Auto a.sl.
Mlada Boleslav.
Garance:

Prodávající wýstowně zaručuje, že ve smlouvě uvedené wýkony budou věcně
í_ oĺlhgpn5 sprármě splněny v dohodnutých termínech a ru8í zä všechny
škody, které kupujícímu vzníknou waańým plněním a zpožděním.

Prodávající se kromě toho zavazuje, že bude držet v tajností všechny
informace a znaIosti, které v soúvistostí s Eouto smIoúwou obdrží, ä to
} po ukončení platnosti této smIouwy a ručí kupujícímu za všechny
škody, které budou způsobeny v souvislosti s póstytnutÍm dkonů -uvedených v tét'o smlouvě, 1akoź í při porušení połinnosti żachovat
taj emství.

DaIší ujeđnání:

Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy,
směrníce a pokyny objeđrravatele týkaj ící se utajení- uičítých- pracovišť'
a v tomto smyslu zajístí proškolení všech svých zaměstnanců.

Faktury zasílejte elektronicky (pro více informací kontaktujt'e:
Monika.Bradovaoskoda-auto.cz) nebo poštou na adresu:

šxooe AUTo a.s.
Účtárna kredítorů # FRK # buňka ě. 1
Tř. v. Klementa 869
293 60 M1ađá Boles1av

v případě záIoholĘch plateb musí být đodrženo násleđujÍcí:- na zálohové faktuře musí být rozepsaná částka DPH
- bankorrní záruka musí být sjednaná na částku věet'ně DPH
- ]-5 dnů po obdržení pIatby j e dodavatel povínen lrystavit daňowý doklad
Faktura musí být bezpodmíneěně odeslána na vÝše uvedenou adresu, jinak
nebude v žádném případě proplacena! ! l
Faktura musí obsahovat naše číslo objeđnávky.

Výkony -

Veđlej ší
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@ ŠxorlA
objednávka ĺľel 26515755 t 6a2 t 25.og.2o18 / vytlltcno 25.09.2018

Požadavky koncernu Volkswagen vzhledem k dlouhođobě udržitelnémurozvoji ve vztazíc}n k obchođním partnerům.
Požađavky na dodavatele vzhledem k dIouhodobě udržiteInému rozvoji
upřesňují oěekávání koncernu Volkswagen AG, jakým způsobem se majÍ
chovat naši obchođní partneři, kteří se podÍlejí na utvářenÍ našichprođuktü, v rámcí vlastní podnikatelské EinnosĹi ve vztahu k dlouhodobě
udržítelnému rozvojí.
ce1ý text požađavků na dodavaLele naleznete na adrese
Ęttp_: 1 /yv.w'groupsuppIy. com v rubrice #dlouhodobě udržitelný rozvoj#(Nachhattígkeít, SustainabiIit'y) .

Pokud r4rstavíte nabídku na šľoaa Auto a.s. nebo realĺzujete objednávku,potvrzujete tímto jednáním souhIas s đođavatelskýmí podńíntami 'rĺčetně
tématu dlouhodobého rozvoje.
Společnost šrcooe AUTO a.s. je opráwněna uhrađit českou DPH uplatněnou
dodavatelem na ťrěet jeho spŕávcä daně a nikoliv na účet dodavatele.
Společnost šxopł AUTO a.s. je povinna dođavateIe informovat o pIatbě naúčet jeho správce daně
Toto opatření se použije pod1e českého zákona o DPH pouze pro
poskytnutá ěeskftr plátcem DPH a přijatá spoleěností šxonł AUTo
místem plnění v České repubtice._
DodavaEel není opráwněn své pohleđávky vůěi společností šxooA A(Iľo a.s.postoupit nebo zastavít.
Na žáđost spo1ečností šrooA AUTo a.s. je đodavateI povj-nen prokázat, žeje.majitelem účtu, na který mají být h|azeny platby pod1e této
objeđnávky, ěi jakéhokoli jiného úětu, který používá-v obchodním stykuse spoIeěností šrope AUTO a.s. Do náležitéhó prokázání této skuteěnästije spo1eěnost šrooe A(Iľo a.s. oprárrněna zadrźét platby.
Üveřejňování v regist'ru sm1uv
V případě, źe je đođavateI subjektem d1e s 2 zákona č. 34o/2o1-5, ozvláštních pođmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru sm1uv (dále jen #zákon o registru sńluv#) a tato

í dle zákona o registru smluv,
eřejnění sm1ouvy v registru smluv
rry a bez zbytečného odkladu zašle
ní smlourry dle S 5 odst. 4 zákona o

Prosíme, abyste se seznámíli s Požadavky koncernu Vo1kswagen na stálost
bsahem tohoto sdělení jsou
ředí, právům zaměstnanců jakož í
í sEyky koncernu Volkswagen.
Epz / /www.vwgroupsupply. com v
zá1ežítostí.

Zäkaz zaměstnávání zaměstnanců zákazn1ka

p1nění
a.s. s
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Dodavatel se zavazuje, že nebude při plnění
Pł j ínak rn7užívat zaměstnance spôlečńosti
Łyro v mímořádných a ođůvodněnýcĹ případech
đođavatel získat přeđchozí písémné- svôIení

@ ŠxorlA
objednávka ĺľsl 26515755 l 6a2 l 25.og.2o18 / Vytiĺteno 25'09.2018

-Eéto objednávky zaměstnávat
SKODA AUTO a. s . Pokud by t,o
nutné, pak k Eomu musÍ

spo1ečnosEi šxooł AUTo a.s.

Smlurrní pokuta
Pokud nebuđe ve st'anovené lhůtě řádně splněno, zaplatí dodavatelspolečností šxooA AIIľo a. s. smlurrní potiltu ve'výši O, 5 t z ceny ce1éhopInění za kaźdý-zapoěatý týđen prodIéní, maximáině vlak s * " ôe.'ycelého p1nění. Šrooł AUTO a.s. Je oprárměna zapoěíst pohledávku näzaplacení smIurmí pokuty proti pohlédávce dođałat'ele ńa zaplacenÍ cenyp1nění.
Zaplacení smIuwní pokut'y a úroků z prodlení nemá vIiv na nárokspoleěnosti šxooe Áuľo ä.s. na náhräđu případné đaIší wyšší škody.Povínnost zapIatit smIurmí pokutu trvá i pô skončení smiour41

Rozhođné právo a příslušnost' soudů
T1!9 objednávka,- jatož i prárrnÍ vztahy vzniklé porušením objednávky, seřídí práwním řádem české repubIiky. póužití mezinárodního pŕá.'a
soukromého, jakož i Úm1urry ó smloüvách o mezinárodní koupi'zboźĹ se
rryluěuj e.
Pro veškeré spory vznikající z Léto objednávky nebo v souvis1osti s níje příslušný-soud české republiky, v iéľrož obvodu IeźĹ sídlospoleČnosti SKoDA A(Iľo a. s.

šrooe AIIľo a. s .

Všeobecný nákup BAD
Nákup s1užeb a 1ogist'ických potřeb

Ma
Koordínátor

Závazné přije obj eđnávky:

Pođpis oprávněné osoby a razítko:

S!řední škďo outomobilní Holite
NádraŽní 30í, 534 01 Holice

@
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