
  

   

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2, CZ - 403 39 Chlumec   
  

  

IČO:  00007536    
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném    u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem,    

oddíl A XVIII, vložka 433   

  

Číslo objednávky: OV-10.44.01-20-1043 

  
  Dodavatel: Marius Pedersen a. s.   

                  Průběžná 1940/3 

                  NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ 

                  500 09 HRADEC KRÁLOVÉ 9  

  
IČO:     42194920 
DIČ:     CZ42194920 

Vystavil:                    xxxxxxxxxxx 

 Tel:                            xxxxxxxxxx  

 E-mail:                      xxxxxxxxxxxxxxx       

Datum vystavení:     07.01.2021  

Místo vystavení:       CHLUMEC  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.,  
                                   pobočka Most   
  Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxx   
  DIČ:                          CZ00007536   

  

Dodací lhůta:                dle textu  

Způsob dodání:            dodavatel  
Platební podmínky:      dle textu  Předpokládaná cena: 183 222,00 Kč (bez DPH)  

Dodejte na adresu: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s. p. 

                                  Hrbovická 2  

                                  403 39 CHLUMEC  

Položka 

číslo  
  Předmět 

Jednotková 

cena 
 Množství  

  

  

 

  

Sběr, odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu u jezera 

Milada 05-10/2021. 

 

Objednáváme u Vás svoz komunálního odpadu v sezoně 2021 

z jezera Milada. Pláž Trmice – 1x1100l, hlavní pláž – 4x1100l, pláž 

Roudníky – 1x1100l.Celkem 6ks 1100l nádob s četností svozu 2x 

týdně (ÚT, PÁ) 

Pronájem a instalace: 5 580,00 Kč bez DPH 

Odstranění celkem: 33 372,00 Kč bez DPH 

Svoz celkem: 144 000,00 Kč bez DPH                       

Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nepřekročitelná 

cena do výše 183 222,00 Kč bez DPH.       

Místo plnění: Palivový kombinát Ústí, s. p. – RPMV 

Termín plnění: 01. 05. 2021 – 31. 10. 2021 

Platební podmínky: jednorázová fakturace se splatností 30 dnů od 

prokazatelného data doručení faktury Objednateli, jejíž součástí bude 

oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list. Na 

faktuře uvádějte číslo objednávky.  

Kontaktní osoba za objednatele: 

- xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba za objednatele ve věcech technických: 

- xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba za dodavatele: 

- xxxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v 

rozporu.  

 

  

  

       

     

   

  

  

     

  

  



 

 

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Nedílnou součástí této objednávky je nabídka ze dne 05 01. 2021 

 

Razítko a podpis dodavatele:  

  

  

 

 

Razítko a podpis odběratele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ing. Walter Fiedler 
                                                                     ředitel 
                                                       Palivový kombinát Ústí, s. p. 

Fakturu zašlete dvojmo na adresu odběratele.   

  
Upozornění:  

 

• Nedílnou přílohou této objednávky je ustanovení k institutu nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby a povinnosti uvádět zveřejnění čísla účtu.  
• Dodavatel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
• Podle ustanovení § 29, zákona č. 235/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí daňový doklad (faktura) obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, 

jinak nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění.  
• Je vyloučeno, aby dodavatel ve smyslu ustanovení § 1751 odst.2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odkázal se na 

své obchodní podmínky nebo na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.   
 
 


