
 

 

 

 

        SMLOUVA č.:     3 /2020 

 

Smluvní strany:  
 

Odběratel       Dodavatel 

Název:Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.    Název ARMEX Oil, s.r.o..  

439 85 Petrohrad čp. 1     Sídlo: Mánesova 2022/13, 405 02 Děčín 

IČO: 00829137      IČO: 25403460 

Bankovní spojení: 11738481/0100    Bankovní spojení: 3906560227/0100 

Neplátce DPH      Zástupce: Hynek Sagan, jednatel 

Zástupce: ing. Ladislav Henlín     tel.: + 420 412 526 542 

 

Datum vyhotovení smlouvy: 28.1.2020 

Termín dodání: do 30.1.2020 

Způsob platby: faktura 

Lhůta splatnosti: 13.2.2020 

Číslo VZ:  2/2020 

 

I. Předmět smlouvy a jeho cena  

 

Předmět                               Množství         Měrná   Jednotková 

   

                            Jednotka  cena bez DPH

    

 

Topný olej extra lehký 271030 předpokl. množství            8 000               litr                   23,21,- Kč

    

 

 Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě 

vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura)  

 Faktura vystavena dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti 

daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním 

rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě  

 Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci smlouvy. V případě, že 

faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává 

se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré 

náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této 

smlouvy.  

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 

uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Petrohradě  dne:  28.1.2020       V Petrohradě dne:  28.1.2020 

Dodavatel:       Odběratel :   

       ARMEX Oil , s.r.o.                    Psychiatrická léčebna Petrohrad  


