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oBJEDNÁVKA čÍslo: 7 0tĺ90Ż34

v cHoMUTovĚ nľBl ĺ3.9.2019

dodón řádně bez vad a nedodělkťl ą tako bude i

DODACÍ LHŮTA: Dle dohody TYPOEIEDNÁVIry: ce|oroční

Maľĺus Pedeľsen a.s.
Pľůběžná 1940/3

50009 Hradsc Králové

IČ dł2|94920

DIČ CZA2|W20

Dodavatel

objednáVáme u Vás celoroěně likvidaci odpadu 19 12 1Ż _ jiné odpady (věetně smě'sí materiálů),
z mechanicKé úpľavv odoadů neuvedené oocj číslem' 19 12 1'|

PŘESNÉ ozNAčENĺ ľŘĺoľrĺĚľu oBIEDNÁvKY

zPI"]soB DOPRÁVY: dohodou do sídla objednatele

Úhrada buđe provedena na základě FAKTURY - DÁŇovÉHo DOKLADU, kteľou dodavĺtet zašte na łdresu objcdnatele. Úhľada

bude provedena do 30-Íi dnů po obdľženĺ oprávněně vystavené faktury - daňového doklrdu. F'akturu-daňový doklad lze vystavit
za předpoklrdu' že byl předmět objednávky dodavatelem dodán úplně a objednrtelem převzrt riplně a bez vad.

ZMOCNENKODBERU:

osTATNÍ PoŽADA}'KY sPoJE-\É s DoDÁvKoU PŘEDMĚTU oBJEDNÁVKY:

DAŇoyŕ oBĚH: Pro činnosĘ které se předmět objednrĹvky týká, je objcdnatel plátcem DPH.

Infoľmace o ľ€gistľu smluv
Smluvní stľanyjsou si plně vědomy z{konné povinnosti od l. 7.' 20ló uveřejnit dle aĺkona ě.340/20l5sb., o zvlrĺšÍrích podmínkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Íegistru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kteými se smlouva doplňuje,
mění, nahrazuje nebo ruší, včetlě smlouvy samotné, a to pľostřednictvĺm regisľu smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí
vložení elekŕronického obrazu textového obsabu smlouvy a meladat pdle $ 5 odst. 5 ziikona o registru smluv do registru smluv.

Smluvní strany beľou na vědomĺ, že smlouva nabyvá platnosti podpisem smluvnich stran a účinnost smlouvy nastává dnem zveřejnění v r€gistru
smluv.

Tímto potvzuji Vaši objednávku:
Datum:

Podpis: 1 3,109- 2019
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