
Dílčí Objednávka 9604/2019/44 ke Smlouvě č. 1/2019/Lab (0918190007)

Dodavatel: Odběratel:
Povodí Labe, státní podnik Vodovody a kanalizace Trutnov, as-
Víta Nejedlého 951í8, 500 03 Hradec Králové nábřeží Václava Havla 19` 541 01 TrutnovIČO: 70890005 IČ: 601 08 711
DIČ: (3270890005 DlČ: 0260108711
ID datové Schránky; dbyzggz ID datové schránky: 9v089ea

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Hradci Králově oddíl B, vložka 1006

Kontaktní osoba: Kontaktníosoba:
Tel.: Tel.:
Email: Email:

Objednáváme rozbory vod. Předpokládaná cena 110.000,- bez DPH.

Všeobecná ustanovení:

1, Číslo Objednávky musí být uváděno na veškeré korespondenci.

2. Výrobky musí být účtovány v cenách dle platných ceníků.

3, Fakturace a placení se řídí vyhláškou min. financí c. 240í55 Ú.I. a předpisy je měnícími a doplňujfclmi.
4. Kvalita výrobků se posuzuje dle platných norem CSN, případné ZPO.

5. Pro reklamace nekvalitních a nekompletních výrobků, která neodpovídají státním standardům a normám, platíustanovení vlád. Nařízení č. 37153 Sb. a předpisy je měnící a doplňující.

6. K ceně díla bude připočíta'na DPH dle platných předpisů. V případě přenesení daňove povinnosti dle § 92a Zákona0235;'2004 Sb., o DPH, bude tato Skutečnost uvedena vdañověm dokladu Spolu se Zařazením předmětu plnění dleklasifikace CZ-CPA,

Ustanovení k uveřejňování smluv v Registru smluv Ministerstva vnitrąÉR:

Dodavatel prohlašuje, Že je Osobou uvedenou v§ 2 odst. 1 Zákona, která nebyla založena za účelem uspokojovánípotřeb majících průmyslovou nebo obchodni povahu nebo Za účelem výzkumu, vývoje nebo Zkušebnictví, a proto sena ni nevztahuje výjimka Z povinnosti uveřejnění dle § 3 odstv 2 písm. r) zákona o registru smluv. VAK Trutnov, as. seZavazuje. že uveřejnl tuto smiouvuíobjednávku v registru smluv v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího oboustranného
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V Hradci Králově dne 29.5.2019 V Trutnově dne 29.5.2019

Razítko. podpis:

víra NejedŤáhĹ
Slezské Předměstí

500 03 Hrłaıcsílec Králové ˇ

Razítko, podpis:




