

Datum vystavení objednávky:
09.02.2017
 Návrh objednávky:
OVm1117/0031
celoročně
Termín dodání:
1
 List:

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2079 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 

Obchodní firma a sídlo prodávajícího:
 Obchodní firma a sídlo kupujícího:
Povodí Odry, státní podnik
Silnice Morava s.r.o.
Revoluční 30
794 01  Krnov

 Varenská 3101/49, Moravská Ostrava
 Doručovací číslo: 701 26
 702 00  Ostrava
CZ25357352
DIČ:
25357352
IČ:
CZ70890021
DIČ:
70890021
IČ:

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě oddíl A XIV, vložka 584
Fakturu zašlete dvojmo na adresu:
Adresa pro doručování:

Povodí Odry, státní podnik
Silnice Morava s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 54
747 05  Opava

kamenolom
747 41  Kajlovec - Tisová


Bankovní spojení:
97104761 / 0100
KB Ostrava, č. účtu:
21 dnů od vystavení faktury
Splatnost faktury:
Způsob a místo odeslání:
vlastní odběr
Materiál


Objednáváme u Vás celoročně odběr lomového kamene dle našich požadavků.

Celková částka za odebraný kámen za rok nepřesáhne 250.000,- Kč (bez DPH).

Na fakturách prosím uvádějte číslo naší objednávky.

 Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
 plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
 podle § 109 odst. 2 písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
  
 Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik
 zajišťoval, zpracovával, a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje 
 ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje  dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním 
 svých osobních údajů v registru smluv.
  
 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
 zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů 
a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu
 v otevřeném a strojově čitelném formátu.

 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů
 od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana. 
Podpis kupujícího:
Podpis prodávajícího:
Elbl Václav
 Kontaktní osoba:

596657517
 Telefon:

602790372
 Mobil:

 E-mail:
opava.dam@pod.cz



 Objednávku vyřizuje:
Elbl Václav
 Telefon:
596657517

 Datum:
 Fax:
596657500
       Datum:
opava.dam@pod.cz
 E-mail:

Na faktuře uvádějte název kupujícího v plném nezkráceném znění tj:
OVm1117/0031
Povodí Odry, státní podnik  (nepoužívejte zkratku s.p.) a číslo objednávky: 
Jedno Vámi potvrzené vyhotovení objednávky zašlete prosím zpět !

