
objednatel (kupující): zhotovitel (prodávající):

DAICH spol. s r.o. Technické služby Tábor s r.o.

Železná 366, 390 02 Tábor Kpt. Jaroše 2418
IČO: 42407559 390 03 Tábor
DIČ: CZ42407559 IČ: 62502565
zapsaná v OR KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 429 DIČ: CZ62502565

e-mail: komunikace@tstabor.cz

66/19/RL 17.4.2019

M. j. Množství Jed. cena Celkem Kč

m2 65,00 950,00 61 750,00

Stavba: 61 750,00

č. stavby:

Vyřizuje:

Tato splatnost byla smluvními stranami dohodnuta v soulasu s obchodními zvyklostmi na stavebním trhu a odvíjí se i od finančních možností 

investora, přičemž její délka byla jedním z důvodů výběru zhotovitele  (prodávajícího)ze strany objednatele (kupujícího) pro uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel (kupující) se tedy nemůže dovolávat toho, že by dohodntá doba splatnosti byla vůči němu nespravedlivá.

Fakturu zašlete na adresu firmy.

Při nesplnění výše uvedených podmínek Vám bude faktura vrácena a zaúčtována v dalším období s prodlouženou splatností.

Zhotovitel (prodávající) bude veškeré své činnosti provádět svým jménem a na svou odpovědnost. 

   prodávající (zhotovitel) kupující (objednatel)

Objednatel (kupující) je oprávněn uhradit DPH z vyúčtované ceny díla (faktura) přímo na účet správce daně zhotovitele (prodávajícího),  bude-li zhotovitel (prodávající) veden 

správcem daně dle § 106a zákona o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce. Rovněž je oprávněn takto postupovat, zjistí-li, že úhrada vyúčtované ceny díla má být 

poukázana na bankovní účet, který nění uveden v registru zhotovitele (prodávajícího) jako plátce DPH vedeném správcem daně dle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty. Při 

platbě DPH přímo na účet správce daně je objednatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Odchylně od §2093 Občanského zákoníku se sjednává, že pokud prodávající (zhotovitel)dodá kupujícímu (objednateli) větší množství věcí, než bylo ujednáno, na věci dodané 

nad rámec sjednaného množství se nesjednává kupní smlouva a tyto zůstávají vlastnictvím prodávajícího (zhotovitele). 

Tato objednávka nabývá platnosti dnem, kdy byla prodávajícím (zhotovitelem) potvrzena a prokazatelně doručena 

kupujícímu (objednateli). Potvrzenou objednávku zašlete zpět na mail: k.krepelkova@daich.cz

Prodávající (zhotovitel) není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího (objednatele) převést pohledávky vzniklé prodávajícímu (zhotoviteli) za kupujícím (objednatelem) 

na základě této objednávky (kupní smlouvy) na třetí osoby, s čímž prodávající (zhotovitel) akceptací této kupní objednávky (kup.sml.) souhlasí.

Zhotovitel (prodávající) se zavazuje provádět předmět smlouvy v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy v oblasti zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce a zákona 

o dani z příjmu (Zákon 586/1992 Sb.) v oblasti zdaňování závislé činnosti. Pokud tyto zákony poruší a objednateli (kupujícímu) vznikne v důsledku porušení poviností 

zhotovitelem (prodávajícím) jakákoliv i finanční újma, zhotovitel (prodávající) jakoukoliv újmu vzniklou objednateli (kupujícícmu) uhradí.

Prohlášení DAICH spol. s r.o. k ochraně osobních údajů v oblasti smluvních vztahů viz www.daich.cz

Přílohy: - kopie objednávky a zástupcem objednatele potvrzený dod. list, případně výkaz, soupis prací označený číslem a názvem stavby

                   - k dopravám: rozpis vyfakturovaných jízd dle data a staveb (viz. příloha objednávky)

Fakturace: měsíčně se splatností 30 dní od data doručení, po jednotlivých stavbách, nejdéle do 3. kalendářního dne následujícího měsíce

Roman Lukáč - vedoucí výroby

Michal Prštický - mistr stavby
tel.: 777 115 715

tel.: 725 072 039

pokládku asfaltového betonu ACO 11, tl. 10 cm

1346
Termín dodání: 29-30.4.2019

Budějovická ul., Tábor Cena celkem bez DPH:

Naše společnost souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv

OBJEDNÁVKA (kupní smlouva):

Druh materiálu (zboží, práce)

Objednáváme u Vás:

mailto:komunikace@tstabor.cz

