
I  Česká televize

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500891108 / 03.06.2019 
Objednávku vytvoflI/Telefon/MoblI:

 

Objednatel: česká televize TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno 
Sídlo:
Česká televize, Kavčl hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 
Zřízená zákonem č. 483/1691 Sb., o České televizi.
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Ing. JITI Ševčík
Bankovní spojeni: česká spořitelna, a.s.. Praha 4, Č.Ú.: 5141152/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 

Číslo dodavatele u objednatele: 145451
Fakturujte na: Česká televize TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
Číslo objednávky a číslo fakturovaná položky uvádájte na viech fakturách a v korespondenci.
Místo plnánl: ČT - studio Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
Požadovaná doba plnánl:  Měna: CZK

Na základě dohody objednáváme následující:

Pol. Materiál/Služba
Objedn.množ Jedn.

Označeni
Cena za jedn.

Číslo pořadu/zakézky/IDEC 
Cena za položku

Trnkova 2345/117 -  rozšířeni klimatizace 

Dodavatel:
ENCOFA SERVIS, s.r.o.
Příční 118/10
602 00 Brno - Zábrdovice
IČO: 29256593 DIČ: CZ29256593
Zápis ve veř. rej.řjlné ev.: kraj.soud Brno: C 68730
Telefon/mobll: 

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činf (Kč bez DPH): 81.681,60
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď faktura na etikovou canu nebo faktury na ceny za Jednotlivá plnánl.
Uvedená cena Je nejvýše přípustná e obeahuje veákeré náklady dodavatele spojené a realizaci předmětu plnánl. Cenu (+ případná příslušnou DPH) uhradí 
objednatel dodavateli na základá faktury (déle Jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od obouetranného podpisu dodacího lletuřposkytnutf 
plnánl.
Dodavatel - plátce DPH ee zavazuje uvádát ne fakturách pouze účet zveřejnáný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový pffetup ve smyslu zákone 
č. 235/2004 8b., o dani z přidané hodnoty, ve znáni pozdájálch předpisů (dále Jen "zákon o DPH"), tj. v  registru plátců DPH; uvede-ll dodavatel na faktuře 
Jiný než takový účat, Je objednatel dle svého výhradního uváženi oprévnán uhradit dodavateli canu buď (i) na účet zveřejnáný správcem dané způsobem 
umožAuJIcim dálkový přistup ve smyslu zákona o DPH, nebo (II) ne účet uvedený ne faktuře, a to vás případná a tím, ia  objednatel Je zárovaA oprévnán 
postupovat dle následující váty; pokud objednatel takto poatupuja, zanikne Jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. 
Objednatel ja oprévnán uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plnánl dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo přlsluánému 
správci daná ve amyslu zákona o DPH (ty. na účat správce daná); pokud objednatel takto poatupuja, zanikne Jeho smluvní závazek zaplatit čáetku 
odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musi obsahovat veškeré, náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury Je 30 dnů ode dne doručeni Objednateli. Nebude-ll 
faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v nl budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, Je objednatel oprévnán vrátit takovou fakturu 
dodavateli k doplnánl a/nebo úpravá, e to I opakovaná. V takovém připadá ae přeruší báh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne bážet okamžikem 
doručeni řádná doplnáné a/nebo upravené faktury objednateli.

8Jednává ee, že bude-ll dodavatel zesílet nebo využije možnosti zesílet faktury (daAové doklady) elektronickou poštou, Je povinen Je zesílet v PDF formátu 
ze svá e-maltové adresy na a-mallovou adresu faktury.brnoQceskatelevlze.cz. Za den doručeni faktury (daAováho dokladu) objednateli aa považuj# 
den doručeni ne e-mallovou adresu objednatele, což Je zároveA považováno za souhlas a využitím této formy komunlkaca.

Vstkeré smluvní pokuty Jsou splatné do 16 (patnácti) kalendéfnlch dnů odé dna doručeni výzvy oprévniné smluvní strany k jejich zaplaceni.
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C J  Česká televize

Objednávka Dodavatel:
Číslo objednávky/datum:
4500891108 / 03.06.2019 
Objednávku vytvořlI/Telefon/MoblI:

ENCOFA SERVIS, s.r.o.
Příční 118/10
602 00 Brno - Zábrdovice

Celková hodnota bez DPH CZK 81.681,60

Dodavatel není oprávněn stanovit |akéko!l d a lil aankca vůči objednateli.

Dodavatel nanl oprávněn Jakkoli měnit nebo doputovat text objednávky, zajměna doplňovat do něho amluvnl pokuty nebo dalěl ustanoveni, pokud to tyto 
obchodní podmínky výslovně nepflpouětějl. Pokud dodevatel přípoji k objednávce svá věaobecně obchodní podmínky, bere na vědomi a podáním 
nabídky aouhlael, že Jakákoli amluvnl pokuty, odstoupeni od smlouvy a Jiná ustanoveni zhoriu jlc l postaveni objednatele proti obchodním podmínkám 
uvedeným v táto objednávce nebo občanekěmu zákoníku, Jeou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky svá věeobecně obchodní podmínky, 
má v pflpedě jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v táto objednávce přednost teto objednávka.

Dodavatel se zavazuje, te  při plněni předmětu táto objednávky neumolnl výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni (  6 plam. a) zákona č. 436/2004 
8b., o  zaměstnanosti, v platném zněni.

Smluvní strany aa dohodly, ta  práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němut doálo před nabytím 
účinnosti táto smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z táto emlouvy. Plněni v rámci předmětu táto smlouvy přad účinnosti této smlouvy se povaluje za 
plněni podle táto smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklá as řidl touto smlouvou.

Pro případ, ta  Jsou ve vyhotoveni táto smlouvy označeny tlu tou  barvou určité informace, smluvní strany prohlaěujl, ta  takto va vzájemné shodě označily 
Informace, která budou znečltelněny v souladu ae zákonem č. 340/2016 8 b , o registru smluv (dála Jen “zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli věak výlučně, obchodní tajemství, Jehoi utajeni amluvnl strany odpovlda|fcfm způsobem za|téťujl. Tuto objednávku Je oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to  v době do 30 dnů od jejího uzavřeni. Nedojde-ll v táto době k uveřejněni táto objednávky zs 
strany objednatele, pak Je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Smluvní vztah založený touto objednávkou as řid l právním řádem česká rspubflky, zajměna pftaluiným l ustanoveními Občanského zákoníku.

Přijeti nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučujel

Česká televize
Ing. Jiří Ševčík

vedouc! ekonomiky a provozu datum - doplní dodavatel

ČESKÁ TELEVIZE fV H t- Č C  
Televi/ni studio Bmo 

IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383 
trnko Vil 2345/117, 628 00 Brno
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O  ENCOFA*
KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA

ENCOFA SERVIS, s.r.o Příční 118/10. 602 00 Bmo 
IČO: 593

(D
@  www.encofa.cz
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