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KupujÍcÍ

ŽPSV s.r.o.

Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
Česká republika

Adresa dodáni
závod Čerčany - MAT

Za Tratí 369
257 22 Čerčany
Česká republika

lČ

06298362
DIČ

CZ06298362

ProdávajÍcÍ
Zdravotní ústav se sídlem v Ústi nad
Labem
Moskevská 1531/15
40001 Ústi nad Labem
Česká republika

Telefon Fax
E-mail

lČ

71009361
DIČ

CZ71009361

Telefon

Datum vystavení 25.9.2020
Způsob dodání
Dodací podmínky DAP(Hrad1 prodávajícI)
Platební podmínky

Banka Vystavil/a E-mail
Č. účtu Telefon Fax

IBAN
SWIFT

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 108128

Žádáme o uváděni čísla nákupní objednávky na dodacích listech a fakturách k objednanému zboží.

Pro akceptaci objednávky a jí vzniklý závazkový vztah platí ustanovení OZ č. 89/2012 Sb. KupujÍcÍ není vázán potvrzenou objednávkou obsahujici
odchy4ky od této objednávky. Objednáváme u vás nás|edujÍcÍ zboží:

joznačenI Popis Dodáni Množství Jedn. Cena za jednotku Cena celkem

59070015 Objednávám u Vás měření hluku dle 19.11.2020 1 ks 58 895,00 58 895,00
cenové nabídky č. 12-075-2020/JN

Cena je včetně dopravy z Kladna

Měření proběhne dne 19.11.2020 od 6:30 hod

Částka celkem CZK

DPH celkem CZK
Částka včetně DPH celkem CZK

58 895,00
12 367,95
71 262,95

Specifikace DPH
Kód DPH DPH %

TUZ21 21

Celkem

částka na řádku Základ DPH částka DPH

58 895,00 58 895,00 12 367,95

58 895,00 58 895,00 12 367,95

Prodávající akceptaci objednávky:
1. bere na vědomi, že kupujÍcÍ bude hradit přIslušné faktury pouze na zveřejněné tuzemské bankovní účty ve smyslu zákona o DPH. V případě,

že prodávajicI nebude mít v příslušném registru zveřejněný bankovní účet, na který požaduje úhradu, je kupujÍcÍ oprávněn pozastavit úhrady
do doby zjednání nápravy. Na toto období se také pozastavuje splatnost všech faktur, a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem, kdy
prodávajÍcÍ doručí kupujIcMu oznámeni o řádném zveřejněni bankovního účtu uvedeného na faktuře.

2. prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem podle přislušných ustanovené zákona o DPH a pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy se
kdykoliv stane nespolehlivým plátcem, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny dodávky podle této smlouvy nebo její části
může kupujÍcÍ využít institut zvláštního způsobu zajištěni daně podle ustanovení § 109a zákona o DPH. V takovém případě kupujÍcÍ formou
bezhotovostního převodu na účet prodávající zaplatí v době splatnosti pouze částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném
daňovém dokladu. Částku odpovidajÍcĹ výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na
celé koruny nahoru, uhradí kupujÍcÍ za prodávajÍcÍho jeho správci daně. Zaplacení částky na účet správce daně je podle této dohody stran
splněním závazku kupujÍcÍ vůči prodávajÍcÍ.
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