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Číslo objednávky:  OBJ/195/ÚE/2020 

Objednatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 
č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 6793 24, IČO: 14450216, DIČ: CZ14450216 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě: oddíl AXIV, vložka 481 

Dodavatel: BAZÉNSERVIS, s.r.o. 

Sídlo: Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí 
IČO: 64791661 DIČ: CZ64791661 

Spisová značka:  C 9692 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 

 

Objednáváme u Vás:  

Poř. č. Předmět plnění 
Cena v Kč bez 

DPH 

1. Servis UV lampy dle cenové nabídky přílohou. 61.510,00 

Cena celkem v Kč 

bez DPH: 

61.510,00 Cena celkem v Kč 

s DPH: 

 

Dodací podmínky: Místo 

plnění: 

Karlova Studánka 27 

PSČ 793 24  

Termín plnění: 

 

28. 02. 2020 

Další:  

Platební podmínky: Dodavatel vystaví fakturu po splnění celé zakázky. Splatnost kupní ceny 30 dní  

od vystavení faktury. 

Záruka:  

Následky porušení: Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, 

je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády  

č. 351/2013 Sb. 

V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky  

dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení.  

Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení. 

Další ujednání: Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele. 

Objednávka ani návrh změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, 

a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. 

Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje 

smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním 

smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 

Za objednatele 

vystavil 
(jméno, příjmení, funkce) 

XXXXXXXXXXX, vedoucí 

odd. nákupu 
Datum a podpis: 2020-01-31  

 

 

 

Dodavatel: BAZÉNSERVIS, s.r.o., IČO: 64791661.  Objednávku přijímá a s podmínkami souhlasí. 

 

 

 

 

Datum a podpis, razítko dodavatele: 3.2.2020………………………………………….. 

 

 

 

 

 


