
Číslo:2019002Objednávka

ZNAKON, a.s. 
ZNAKDN č p 44

386 01 Sousedovice 
IČO: 26018055

Org. jed.: 0116 04 
Náz. Org. jed.: Brda

Zakázka: 811-18-000
d i č : CZ26018055 Název zak.: Rekonstrukce silnice 111/1404 průtah Protivín

Firma zapsána v obch. r. u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1048

Způsob dopravy: v lastn í doprava 
Cílová stanice: Průtah Protivín III. etapa

Dodavatel:

S práva a údržba s iln ic  J ihočeskéh o  kraje, p.o.

závod  P ísek  
V rcov ická  2148  
PÍSEK  1 
397 01

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Datum vystavení: 05.03.2019 

Datum dodání:
Počet dnů splát.: 30 

Způsob platby:

Objednávávme u Vás materiál dle specifikace níže

P.č. Popis položky Jednotková cena MnožstvíMJ Předpokl. Objednací
Text ___________________ celk.cena kód_____
1 .......................................................... 579 347,00 01

Kam enné výrobky - štípané dlažební kostky

Cena za IVU byla stanovena rozhodnutím  ředitele SÚS JČK. P.O. číslo 3/2016 a Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 559/2005/RK

Předpokládaná celková částka 579 347,00 Kč

Dodavatel je objednatelem poučen o rizicích na stavbě ve smyslu BOZP a PO.
Dodavatel prohlašuje, že vykonává svou pracovní činnost v souladu se Sb. zák. 435/2004 - "Zákon o zaměstnanosti".
Na veškeré výrobky nutno dodat atesty, certifikáty, prohlášeni o shodě.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky nebo název střediska, jinak nemůže být přijata.
Doba splatnosti faktury se počítá od data přijetí faktury do sídla společnosti.
Dodací list, popř. předávací protokol za každý materiál (službu) je dodavatel povinen odevzdat v misté dodáni a druhou kopii přiložit k vystavené faktuře. V opačném případě, nebo v případě, že 
nebude dodávka potvrzena našim pracovníkem, budeme nuceni fakturu vrátit.
Dodavatel se se všemi ustanoveními objednávky seznámil, odsouhlasil je a přijímá je.

Bez potvrzení obou smluvních stran je objednávka neplatná.

ZNAKON, a.s,
_č.p. 44, 336 01 Sousedovice__

" lČ :  260 18 055 DIČ: C Z26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553 
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