
OBJEDNÁVKA ze dne 17.7.2019

Kupující: Prodávající:

Město Nová Paka
Dukelské náměstí 39 
509 24 Nová Paka

FRISCHBETON s.r.o.
Na Bělidle čp. 198/21 
150 00 Praha 5

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa:

IČ: 00271888
DIČ: CZ00271888

IČ: 40743187
DIČ: CZ40743187

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
22019.

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Josef Cogan 
ve věcech technických: Mgr. Josef Cogan 
kontaktní osoba: Mgr. Josef Cogan

Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
kontaktní osoba:

Ve vzájemném styku smluvních stran při operativně technickém řízení čirinuou v ráma ieiu uujeunávky 
(objednávky čerstvého betonu, upřesňování začátků a konců betonáží a provozních podmínek), potvrzování 
zápisů o splnění podmínek dílčích daňových dokladů (faktur) nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování 
zápisů o dodávce, jsou kromě zástupců uvedených shora oprávněni jednat:

za kupujícího: viz kupující za prodávajícího: viz prodávající

Objednáváme u Vás následující betonové směsi:

Název a místo stavby: Stavby roku 2019
Objednané množství: 50 m3
Termín realizace dodávek: 2019

Dodávky budou realizovány z betonárny: Nová Paka

Ceny druhů čerstvého betonu jsou stanoveny dle ceníku - nabídkového listu se slevou 10 %. 
Uvedená sleva se vztahuje pouze na betony vyráběné dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 (C -/5 až 
C 45/55).
Uvedená sleva se nevztahuje na dopravu a ostatní služby.
Cena FCO stavba zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na stavbu, vykládku na stavbě do 30 min. 
a jízdu zpět na betonárnu. Doprava u betonů konzistence S2, S3 a S4 se vždy účtuje za plně vytížený mix.
V případě zavlhlých směsí (S1) je cena/m3 stanovená bez dopravy a vykládky.

V mimopracovní době-sobota, neděle a svátek je účtováno 100,- Kč/m3.
Za zimní provoz od 15.11. do 15.3. je účtováno 90,- Kč/m3.
Ceny dopravy, čerpání a ostatních služeb jsou účtovány podle platného ceníku, který je nedílnou přílohou 
nabídky.
K uvedeným cenám bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.
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Splatnost: 21 dní
Další ujednání:

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

1. Ceník - nabídkový list
2. Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky
3. Bezpečnostní list
4. Cenová nabídka ,

V Nové Pí I V Praze dne 18.7.2019

Za prodávajícího

íiiuva rcirva

Mgr. JBjgif Cogan 
starosta

FRISCHBETON s.r.o.
PhDr. Jan Mlynář 

vedoucí závodu Sever

V případě, že objednávka není podepsána oprávněnou osobou podle obchodního rejstříku, resp. výpisu 
z Registru ekonomických subjektů ČSÚ, doložte plnou moc k podpisování.P
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