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Objednatel: SÍDLO DODAVA'řELE
Cd Cargo, a.s. Marius Pedersen a.s.

Jankovcova 1569/2c Průběžná 1940/3, Nový Hradec Kráľov
170 00 Praha 7 - Holešovice 500 O') Hradec Králové

7apsanC v obch. rcjstřiku u MčstskCho soudu v Praze. oddíl B, vložka 12&44.
lČ: 28196678 DIČ: CZ 28196678
ČI) Cargo, a.s. je plátcem DPH
Bankovní spojeni: ČSOB, a. s. DODAVATEL
Číslo účtu: Marius Pedersen a.s.

· · - f Průběžná 1940/3. Nový Hradec KrálovéAdresa pro zaslano danového dokladu ( aktury): m
ľ " "- 500 09 H . cle" KralovéCD Ca'g°· '-'"( IČ: 42194920

Jankovcova 15 )9/2c DIČ: C.Z42194920
170 00 Praha 7 - Holešovice

Položka Název inateriálu
Číslo materiálu Obj.množství Měrná jednotka Cena za jednotku (bez DPH) Cena za položku (bez DPH)

Celková cena (bez DPH) CZK:

Požadovaný termín dodání: Datum tisku:

Místo dodání: Doprava:
PJ Ústí nad Lžibem - sklad materiálu
pětidolnj 5
400 01 Ústi nad Labem

Platební podmínky:
l. Na fákturu uvede dodavatel číslo täo objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti IádnCho daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. Kopie
této objednávky potvrLené dodavatclcm tvoří přílohu faktury a bez ni nebude faktura objednatelem 7aúčtDvána a pruplacena.
2. Faktura bude v papírové podobě zaslána na admu: Cd Cargo, a.s., Odbor účetnictví, Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7 - Holešovice. V souladu sc zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znčni pozdějších piUpisů, (dále jtn "Zákon o DPH") odběratel souhlasí, že faktura může být též odbčratefi zaslána
clckmňicky (dále jcD "Elektrunická faktura"), a to výlučně na e-mailové adrusy pro dodavatelské faktury určené na zasílací adresu ČI) Caígo,
a. s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, Ilolcšovicc. Elektronická faktum bude obsahovat nálcžitDsti stanovené zákonem o DPH a § 435 odst. l zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Elektronická faktura bude gcnaována přímo z účetního systánu dodavatele v elektronické podobě a tato
clcktronická podoba bude představovat originální verzi těchto dokladů evidovanou v účetnictví odbčratele. V připadč, že není možné generovat Elektronickou
fákturu přímo z účetního systému dodavatele, bude tato opati\ena zaručeným elektronickým podpisem zMoženým na kvalifikovanán certifikátu vc smyslu zákona
č. č. ?97/2016 Sb. o službách vylvářejicicll diivčru pru clckm)nickC lmnsakce, ktcrý byl vydán kvalinkovanýl)l pc)$kytovatckn) takových služeb, vcdmýni v
sezjlamlj MinislcMva vnitra. EIL*trU[Ii¢ká táktum budc vyhotovcna vc timnálu PDF v čclnosli l ľáktum = l pdf' Přílohy EkktmnickC táktury, klcrC
součásti daňovCho dokladu, budou zasílány odbčratcli pouze vc: fimnák)ch R'I'F. PDF,JPG, DOC. tXjCx. XI-S. XLSx. V připadč kdy budc zaslána oclbčratcli
Elckhmická faktura, dodavatel již odběrateli nezašle stc;jnou fäkturu duplicitně v papírové podobě. přijetí Elektronické filkn; odběratclcm bude náslcdnř

potvrzeno zpětným odoláním zprávy o doručeni na emailovou z niž byla faktum odolána.
3. Splatnost faktury je data vystavení. Ikdavatel je povinen odeslat objednateli fákturu do 3 kalendářních dní ode dne jgítio vystavmí. V případě
prcd1cni dodavat¢l¢ s odesláním faktury sc c) dobu takovaô prcxlkni prodlljžujc doba splatnosti řaktury. ľřipadnc-li poslední deci lhiity splatnosti na sotxmj, nedčli
nebo svátek..jc posldníln dnem lhůty splatnosti nčjbližši nás|duiici pracovni den.
4. V případč prodlcní ob!iahla(clc s úhradou faktury iná dodavatel nárok na úrok z pmjlaií vc výši slanovaiC naň7£nin) vlády č. 35lľ2013 Sb., vc znční
p(yzdejši¢h předpisů.
5. V případč prudlcni dodavatele dódánicn přcdničLu plnčni spcci6k()vanalo touto ol)jcxhlávkolj (Éj. zejínCna ve skinovcné lhiitč, [ľlno7stvi. jakosti a provedeni)
má objednatel náruk na smluvní pokutlj vc výši cclkovC ccny pčcdmčlu plnční bez DPH. který má být na základč täo objednávky dodán. a to za každý
započatý dm prďlmí, minimálně všák vc výši a každý započatý dem prodlení.
6. Dodavatel se zavazuje; že nebude zži dobu minimálně dářních dnů po splatnosti fiktury uplatňován vůči Č!) Cargo, a.s. úrDk z prodlení.
7. Dodavatel se mvazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této objednávky/smlouvy vzniklé na základě této objednávky třetím
osobám bez pMchozího písemného souhlasu objednatele, který nébude objednatelem bezdůvodnč odmítán či prodlužován. V připadč porušení tohoto smluvního
ujednání dodavatelem, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky (bu DPH), minimálnč však
ve výši a tD i v případč, že by se takové postoupení nebo zastaveni pohledávky ukázalo jako ntplatné.
8. Dodavatel naii oprávněn přévCsl svá práva a povinnosti z této objednávky/smlouvy vzniklé na základč této objednávky nCbo jgí části na tmi osobu bcz
přcdch(YLil)o výslovného pLwmnCho souhlasu ob!iodna(dc. V připadč. žc d(]Kjavatef poruší toto u.jcdnání, níá objcxlnatcl (lárok na smluvní pokufu vc výši 10(L0Ó(),-
KČ. a Qc) i v připadč. žc by sc: přt"vod ukázal jako nq)latný.
9. Vedle smluvních pK)kut iná objednatel nárok na náhradu škody v plném rozsáhu. Škoda bude objednateli nahrazena v penězích.
10. Jakékoliv v7dání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učinčno dohodou smluvních stran umvřenou
písemnč, v listinné podobě a podqmnou oprávněnými Ustupci obou smluvních stran.
íl. Objednatel je oprávnčn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základč této smlouvy, a to jak splatný tak noptatný, proti ceně
plnění, ktcrá má být objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, Majejiž splatná či nikoliv.
12. DKxiavatcl nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škody vzniklou dodavateli tím, že objednatel oprávnčnč započetl svou
pohledávku vůči pohledávce dodavatelq tj. smluvní strany vylučuji ust. § 1990 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znčni (dálejen "OZ").
13. Dodavatd sc zavazuje bez zbytečného pKxjlcnÍ omámit objcdnateli svou insolvenci ncbo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případě podczkni na
insolvaici dodavatele nebo jqí hrozbu nebo podezřéní na neuhrazmí DPH nébo její kráccní či vylákání daňové výhody oprávnčn odvést částku DPH z
uskutcčnčnCho 7danitelného pjnční přímo ph"slušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném mčni (dále jen "ZDPH"). V takovém případě tům skutečnost objednatel tm zbytečného odkladu omámi dodavateli. Úhradou DPH na účct finančního
úřadu se pK)hleďávka dMavatele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň dodavatcl
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ncpMlcnč (ymílnlí, nki takto pmvcdaiá platba ,je cvidovánajdio sµávcem danč
14. Ikxlavatel sc 7avazljic. žc
a) bankovní ÚČcl jim určcný k úhradě plnčni je ůčtctn zvcřejnčnýtn ve sn)ysju § 96 odst. 2 ZDľH.
b.) ncprodknč piscmnč oznámi objcdnak:li své označeni m n«pold]livého pkik:e ve smyslu § 106 ZDPH.
J5. Objc'dnalcl je v připadč vzniku ručení podlc § 109 ZDPH opcávnčn 1x"l scyuhla$u d(Kkíva(dc postljpc)va( podle §109a ZDPH s lim. že v rumahu mplaceni
DPH na účct správce danč sc.jdm závazek vilči d(xklv;ltdi považuie "Gl splněný.

Ostatní ujednání:
l. Tato objednávka se pk) akcqnaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu OZ. ()Bjdnalcl vylučuje vc smyslu ust. § 1740 odst. 3 oz přjjcti nabídky s dodatktm
nCbo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou naií přijetím nabídky, a to ani v připadč, pokud tyto p'dstatným způsobem nemčni podmínky obsUenC
této objednávce. Pokud dodavatel požaduje změny či odchylky c!pn)ti objednávce, musí tfýt vždy písemnč (]dsouhlaseny Objednatelem.
2. V případě. 7£ jde o kupní smlouvu platí: Pm smluvní vztah vzniklý na základč tékj objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ tj. v připadč dodání většího
množství než stanovi tato objednávka, nedochází přčv7£tím pkbytcčného množství k wavření kupní smlouvy ohlednč přebytečného množství.
3. jakékoliv právní jednání, které by mělo mít at následek vmik; zmčnu nebo zánik práv a µMnností smluvních stran ve vztahu k předmětu této objednávky musí
týt učiněno píscmnč v listinné podobč a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádnč podepsáno oprávněnými osobami.
4. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objďnatclcm a dcxlavatelan.
5. Dcxlavatel akceptací objednávky stvrzuje že souhlasí s veškerými obchodními podmínkami v této objednávce (včetnč jejích případných příloh) uvedenými.
6. lkdavatcl prohlašuje, že předmět plnční dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, pmvcdení a jakosti v täo óbjednávce uvedené a bude mít
obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použiti. I»davateľ poskytuje Uniku na celý předmčt plnění [x) dobu 24 měsíců ode dne přév:Mí přčdmčtu plněni.
7. Objednatel bude zachovávat mlčenlivost a ochranu důvčmých informací, které sc dozví v souvislosti s pInčním smlouvy vzniklé na základě této objednávky. I v
případě, že nedojde na základč této objednávky k uzavřeni smlouvy, je tato objednávka a informace z ní plynoucí považována m důvěrnou. Cd Cargo, a.s. je
oprávněnojednostranně pK)skytnout informace, na které se případně vztahuje ochrana dle této obj«lUvky, v případě, ž£ je k takovému rx)stupu [xjvinno na základě
platnao právního předpisu a/nébo pravomocného soudního, arbitrážního či správního no7hodnutl":
a) jc oprávnčn poskytnout informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splněni dané povinnosti,
b) zvolí nejvhodnčjši postup v dané věci tak, aby zároveň byl minimalimván zásah do důvčmého charakteru informací.
8. Písemné potvrzení objednávky je dodavatel [xjvinen doručit objednateli poštou (na adresu "Název a adresa OS" a "Zpracovatel" výše) do 5 pracovních dnů od
jejiho doručení dodavateli, jinak sc nabídka považuje za cxhnítnutou a objednatel není povinm případně dcdané plnění pkvzit.
9. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručcnajcjí akceptace. Objednatel může touto objednávku odvolat i ve lhůtč určené pro jgí
přijctL
JO. Objednatel vylučlljc použiti ust. § 2(A') OZ ohlcdnč $vepom¢x:nalo prodc:je přcchnčtlj díla a/ncbo 7jxjžĺ
Il. Dkxlavatel na sebe v plném máhu přCbirá ncbczpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 cxbt.2 OZ.
12. Ikdavatel prohlašuje, že u nčj natí a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona číslo 435/2004 Sb., o mnčsmanwti, v platnán
máji (dále jako "zákon o zamčstnanosti"), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pmwvnčprávníni
vztáhu. Pokud tuto práci vykonávají nCbo budou vykonávat fýzické osoby - cizinci, vykonávají ji ndx) ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k
zaměstnáni, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zamčsmáni ve zvláštních případech (tzv. zckmá karta) vydaným podle zvláštního
právního pItdpisu nCbo v souladu s modrou kanou. zjistí-li objednatel, že dďavatd umožňuje výkon nelegální prácc, a to nikoli pouze při imlizaci této smlouvy,
je oprávnčn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení µwinnosti" dodavatele mhájcno správní řízeni pro spáchání správního deliktu dle §
140 odst. l písm. c) nebo e) zákona o zamčstnanosti. nCbo bude s objďnatelem 7ahájcno správni ří7ení podle § 14la odst. 2 zákona o zamčstnanosti (o tom, že
objednatel ručí za správni delikt dodavatele, připadnč poruší-li dodavatel kteroukoliv povinnost podle tohoto článku, má objednatel právo na smluvní pokutu vc .
výši Uhrazením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožněni
nclqg c strany dodavatele škoda uložením µ)kuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. n zákona o zamčstnanosti, ndx) bude povinen uhmdit
pokutu z titulu ručení dle § 14la zákona o zamčstnanosti, je dodavatel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozdčji do 10 dnů polC, co lei k tomu objednatel
vyzve-
13. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zgména pak OZ Případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy
České rq)ubliky podle sídla objednatclc dle hmotného a pí'oconího práva ČeskC republiky.
14. V případč, že je tato objednávka vystavena na základě již uzavřené písemné smlouvy mezi objednatelan a dodavatekm platí, že v případč rozporů mezi
ustanovmími této objednávky a ustanovmími uvedené smlouvy, má přednost příslušné ustancwení uvedené smlouvy.
15. Smluvní strany se mvamjí mjistit ochranu osobních údajů. ktcriC budou zpracovávat na základč této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Při zpracování
osobních údajů jsou smluvní stmny povinny 7g"mála zajistit, aby osobní údaje l?yly uyracovány zákonným způsobem, pk)u7c v nczbytnán rozsáhu a [x) dobu
nezbytnč nutnou. a aby osobní údaje t!yly technicky a organizačné zábezpečcny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnánu nebo nahodilému přístupu k tČiňtD
údajům. k jgich zmčnč, mičcni nCbo zháč, neoprávněným přenosům, k jc;jich jinému ncoprávnčnCmu zpracování, jakú i k jinému zneužití. Smluvní strany jsou
dále µ)vinny 2ajistil aby tyly pcrsonádnč a organizačnč nepktržitč po dobu zpracovávání osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti vyplývající z právních
předpisů, mména z obecnäo nařťumi o ochmnč osobních údajů (gdpr).
16. Smluvní strany jsou si včdomy skutečnosti, že Cd Cargo, a.s., je povinnou osDtxyu podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a důsledků, které jsou s
touto skutečností spojmy. Smluvní strany prohlašují, 7£ dospčly ke společnCmu závčrIL že sc na tuto objednávku vztahuje výjimka podle § 3 odst. 2 písm. q)
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, (tzv. obchodní výjimka). Tato objednávka podle spokčnCho závěru smluvních stran nqjodléhá povinnosti uvcřejnčni v
registru smluv, účinnost této objednávky není zvcřejnčnim v registru smluv podmínčna. Smluvní strany potvrtují, že si m tímto účelem navzájem poskyt!y
inforTnaW ktaů považuji za dostatícčnC k řádnému posouzmí výše uvedeného.
17. Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání této objednávky, jiných dohod či o&hodních zvyklosti je Cd Cargo, a.s., oprávněno jednostranně uveřejnit tuto
objednávku v rqgistru smluv podie zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to zgřňéna (nikoliv však výlučnč) v připadč, že z pravomocnao soudního,
arbitrážního či správního ruzhodnutí vyplývá, že uveřejněním v n®stru smluv je podmíněna účinnost této objednávky. Cd Cargo, a.s., se zavazujc před takovým
uveřčjnčním objednávky znečitelnit informace, které nelze pK)skyulout při pK)stupu podle předpisů upravujících svotMný přistup k informacím, ndx) které jsou
obchodním tajemstvím.

Zpracovatel:
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požadovaný termín dodání: Datum tisku:

Místo dodání: Doprava:
PJ Ústi nad Labem - sklad materiálu
Pětidolní 5
400 01 Ústí nad Labein

Zpracovat
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Poznámky:

Potvrzenou objednávku, prosíme, vraťte v co nejkratší době objednateli!


