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_Objednatel: SÍDLO DODAVATELE
Cd Cargo, a.s. SUEZ CZ as.

Jankovcova 1569/2C Španelská 1073/10, Vinohrady
170 00 Práha 7 -Holešovice 120 00 Praha 2

Zapsané v obch. rejstríku u Mestského soudu v Prau% oddíl B, vložka 12844.
IC: 28196678 DIC: CZ 28196678
Cd Cargo, as. je plátcem DPH

DODAVATEL
SUEZ CZ a.s.

Adresa pro zaslání danového dokladu (faktury): Španelská 1073/10, Vinohrady
Cd Cargo, a.s. 120 00 Práha 2

Jankovcova 1569/2c IC: 25638955
170 00 Praha 7 - Holešovice DIC: CZ25638955

Místo dodání: Doprava:
ONV Ostrava
Švermova 74
709 00 Ostrava-Mar.Hory

Platební podmínky:
l. Na fäkturu uvede dodavatd císlo této objednávky. Faktura musí QbsahDvat náležitosti rá&bého danového dokladu ve smyslu pkmých právních predpisu. KQpie
této objednávky potvrzené dodavatelem NoH prílohu fáktury a ba ni nebude fákhna óbjalnatelan zaúctována a µroplacena.
2. Fáktuna bude v papírové podobe zaslána na adresu: CI) Cargo, a.s., Odbor úcemicrví, Jarikuvcova 1569nc, 17000 Praha 7 - Holešovice. V souladu se úkonem
c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve mení pozdcjšfch predpisu, (dále jai "Zákon o dph') odbeme] souhlasí, že fáktura muže být též odberateli zaslána
e1&trunicky (dále jm 'Elekhonická fäktura"), a to výlucnc na emailové adreSy pru dodavatelské fäktiuy urcené m zasílací adresu Cd Carjgo.
a. s., Jankovcová 1569/2c, 17000 Flnaha 7, Holešovice. Elekmrická fiiktura bude obsahovat näežitosti stanovené zäkman o DPH a § 435 odst l zákooa c.
89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném mení. El&tronická fáktura bude gaiauvána prímo z Úc¢mfho Syst&LKl dodavatele v déktronické podobc a tatD
eléktrunická podoba bude pkdstavovat originábú verzi techto dokladu evidovanou v úcetnictví odbcmele. v prípade, že netri možné gmeruvat Elektrunickou
fäkturu prímo z úccmfho systému dodavaték, bude tato opatkna muceným elekmlickým podpisan ziúožcným na kvaHfikovanán cmifikátu ve smyslu zákona
c. c. 297/2016 Sb. o službách vytvákjfcích duveru pto dekhDnické transakce, ktaý byl vydán kvaliMcovaným poskytovatdan takových sl¢b, vedeným v
smiamu Minist=va vnitra Eléktrunická fíiktura bude vyhotovma ve formátu PDF v cetnosti l fäktura = ] pdfsoubor. PHkhy Eldchunické fiiktury, kt«é nejsou
soucásti danového dokladlL budou zasílány odberateli pouze ve formátech RTF, PDFJPG, DOC, DOCX, XIS, XLSx. V prípade, kdy bude zaslána odberateli
E1ektrunická fäktma, dodavatel již odbcratdi nezašle stgnoú fíikturu duplicitne v papírové podobe. prijetí Elektronické fáktury odberatelem bude následne
potvrzeno zpetným odaláním z;právy o doruceni na emailovcm admu, z níž byla fiiktura odeslána.
3. Splatnost fíiktury je od data vystavaií. Dodavatel je povinm odeSlat obje&iatdi fakturu d endáMích dní ode dne jejibo vymveuL V prípade
pMlaú dodavatde odesláním fáktury se q dobu takového prodlení prDdhmjje doba spkmosti faktury. Pripadne-li poslední dm lhuty splatnosti na 8obo¢u, nedeli
nebo sváteL je posledním dnem Splah]osti nejbližší následujfcí pracovní den.
4. V prípade pMlctú objednatele s úhradou fáktury má &davate1 nárok na ulX)k z pMlaú ve výši stanovmé narímihn vlády c. 351/2013 Sb.. ve znení
pozdejších predpisu.
5. V prípade prodlení dodavatde s dodáním predmctu plneni speciíikovan&o touto objednávkou (tj. zejména ve stanovené lhute, množství, jakosti a provedení)
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výš celkové ceny predmetu pjncní bez dph, který má být na základe této objednávky dodán, a to každý
zapocatý den prodlení, minimálne však ve výš ždý zapocatý den prodleni.
6. Dodavatel se zavazuje, že nebude za dobu minimáln ch dnu po splatnosti faktury up]atnován vuci Cd cauj, a.s. úrok z prodlení.
7. Dodavatel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupíc své pohledávky a závaZky plynoucí z této objdnávky/smlouvy vzniklé na základe täo objednávky tretím
osobám bez pkdchozihD písemného souhlasu objednatele, Herý nebude objednatelem bezduvodnc odmílár) ci pradjužo'ván. V prípade porušení tohoto smluvního
ujWnáni dDdavatetem, je objednatel oprávnen úclovat smluvní pokutu ve výši nuty zasbavené nebo postoupené pohledávky (bez DPH), minimálne však
ve výši v pHpadc. že by se cäkové postoupeni nebo zastavmi pohledávky ukázalo jako neplatné.
8. Dodavatel není oprávnen prevést svá práva a povinnosti z léto objodMvky/smlouyy vzniklé na základc telo objednávky nebo její cásti na Uetf osobu bez
predchozího výsloYného pisanného souhlasu objednatdc. v prípade, že dodavatel pomší (oto ujednáni, má objedmtel nárok na smjumí pokutu ve výši
Kc, a to i v prípade, že by se prevod ukázal jako neplatný.
9. Vedle smluvních pokut má objednatel nárok na náhnadu škody v plném rozsahu. Škoda bude objednateli nahrazena v penezích.
10. Jak&Djiv vzdání se právM prominutí dhibu nébo uznáni závazku je p1Mné pouze za pkljpoHadLL že bude ucineno dcihckiou smluvních stran uzwTenou
písemne, v listinné podobc a podepsanou Qprávnenými zástuwj obou muuvnich stran,
ll. Objednatel je oprávnen jednostranne zapocíst jakýkoliv svUj nárDk (pohledávku) valiklý na základe této smlouvy, a to jak splatný ták De$plamý, potí ~
plncni. kcaá tná býi objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohjcdu na skuteMost, zda ie již splatná ci nikoliv. "
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12. Dodavatel nemá právo na náhradu škody a objednatel ncní povineo hradit škody vzniklou dodavateli tím, že objednatel oprávnene zapocetl svou
Pohledávku vuci pohledávce dodavatele, tj. smluvní stmny vylucuji ust. § 1990 zákona 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném uieM(dále jen "OZ").
13. Dodavatel se zavazuje bez zbytecného prodlení omámit objedmtdi svou insolvmci nébo hrozbu jgítio vzniku. Objednatel je v prípade podezrení na
insolvenci dodavatele nebo její hrozbu nebo podezrení na neuhrazení DPH nebo její krácení ci vylákám' danové výbody oprávnen odvést cástku DPH z
uskutecneného zdanitelného plnení prímo pnsMšnému financnímu úradu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v
platném mení (dále jen "ZDPH"). V takovém prípade tuto skutecnost objednatel bez zbytecného odkladu omámí dodavateli. Úhradou DPH na Úcet financníha
úradu se pohledávka dodavatele vuci objednateli v cástce úhnazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovenl smlouvy za uhrazenou. Zároven dodavatel
nepmdlene omámi, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem dane.
14. Dodavatel se mvazuje, že
a) bankovní úcet jím urcený k úhrade plncni je úctem zverejneným ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH.
b) neprodlene písemne oznámi objeduateli své oznaceni za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 ZDPH,
is. Objednatel je v ph'pade vzniku rucení podle § 109 ZDPH oprávnen bez souhlasu dodavatele postupovat podle §109a ZDPH 8 tiín, že v rozsahu zaplacení
DPH na úcet správce dane se jeho závazek vuci dodavateli považuje za sphený.

Ostatní ujednání:
l. Tato objednávka sepo ákceptaci doäavatdem stává smlouvou ve smyslu OZ. Objednatel vylucuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 oz pHjeti nabídky s dodatkem
nebo odchylkou, tj. odpovcd' s dodatkem nebo odchylkou není prijetím nabídky, a to ani v prípade, pokud tyto podstatným zpusobem nemení podmínky obsažené v
této objednávce. Pokud dodavatel požaduje meny ci odchylky oproti objednávce, musí být vždy písemné odsouhlaseny Objednatelem,
2. V prípade, že jde o kulmí smlouvu platí: Pro smluvní vztah vzoiklý na základe této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v prípade dodám' vetšího
množství než stanoví tato objednávka, nedochází prevzetím prebytecného množství k uzavrení kupní srnbuvy ohledne prebytecného množství.
3. Jakékoliv pnávní jednání, které by melo mít za následek vmik, zmenu nebo zánik práv a povinností smluvních SKäí) ve vztahu k predmetu této objednávky musí
týt ucineno písemne v listinné podobe a musí být S vyloucenim ust. § 566 OZ rádné podepsáno oprávnenými osobami.
4. Jsou-li k objednávce priloženy prílohy, tvoh' nedílnou soucást sMlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.
5. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s veškerými obchodními podmínkami v této objednávce (vcetne jgích prípadných pHjoh) uvedenými.
6. Dodavatel prohlašuje, že pí'edmct plnení dodaný na základe této óbjednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít
obvyklé vlastnosti a bude zpusobilý obvyklému použiti. Dodavatel poskytuje záruku na celý predmet pjnení po dobu 24 mesícu ode dne prevzetí predmetu plnení.
7. Objednatel bude zachovávat mlcenlivost a ochranu duverných informaci, které se dozví v souvislosti s plnením smlouvy vzniklé Ijä zädade této objednávky. Iv
prípade, že nedojde na základe této objednávky k uzavrení smlouvy, je tato objednávka a informace z ní plynoucí považována za duvernou. Cd Cargo, as. je
oprávneno jednostranne poskytnout Mformace, Ilä ktaé se prípadne vztahuje ochmna dle této objednávky, v pHpaCic, že je k takovému postupu povinno na základe
platného právního pjiedpisu a/nebo µnwomocnäto soudního, arbitnážniho Ci sptávního Kaodnutl":
a) je oprávnen poskytnout informace pouze v rozsahu ne2bytnc nutném pro splnení dané povinnosti,
b) zvolí nejvhodnejší postup v darjé veci tak, aby zároven byl minimalWván zásah do duverného charakteru informací
8. Písemné potwzení objednávky je dodavatel povineti dorucit objednateli poštou (na adresu "Název a adresa OS" a "Zpracovatd" výše) do 5 pracovních dnu od
jqího doruceni dodavateli, jinak se nabídka považuje za odmítnutou a objednatel není povinen prípadne dodané plnení pkvzit,
9. Objednatel muže tuto objednávku odvolat do doby, než je mu dorucena jgí ákcqptace. Objednatel muže touto objednávW odvolat lve lhute urcené pro jgí
prijeti.
10. Objednatel vylucuje použití ust. § 2609 OZ ohledne sv¢pomocného prodeje predmetu díla a/nebo zboží.
11. Dodavatel na sebe v plném rozsahu prebírá nebezpecí zmeny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst.2 OZ.
12. Dodavatel prohlašuje, že u nej není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona cisjo 435/2004 Sb., o zamcsmanosti, v platném
mení (dále jako "zákon o zamestnanosti"), takže veškerá závislá práce vykonávaná Nzickými osobami u ncj je a bude konána v základním pracovneprávním
vztahu. Pokud tuto pUci vykonávají nebo budou vykonávat lýzické osoby - cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vyda'!ým povolenjm k
zamestnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za úcelem zamestnání ve zvláštních prípadech (tzv. zelená kana) vydaným podle zvláštního
právního pkdpisu nebo v sou1adu s moám kartou. zjisti-li objednatel, že dodavatel umožnuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze pri realizaci této smlouvy,
je oprávnen od smlouvy odstoupit. Bud+ii s objednatelem v dusledku porušení povinností dodavatele zahájmo spIávm rízení pro spáchání správního deliktu dle §
140 odst. 1 písm. C) nébo e) zákona o zamestnanosti, nebo bude s objednatelem zahájeno správní rízení podle § 141a odst. 2 zákona o zamestnanosti (o tom, že
objednatel rucí za správní delikt dodavatele, prípadne poruší-li dodavatel kteroukoliv povinnost podle tohoto clánku, má objednatel právo na sniluvM pokutu ve
výši azením této smluvní pokuty není dotceno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. Pokud vznikne c)bjednateli v duskdku umožnení
nelegální práce ze sUtany dodavatele škoda uložením pokuty za SpTávní delikt podle § 140 odst. 4 písm. 9 zákona o zmcstnanosti, nebo bude povinen Uradit
pokutu z titulu rucení dle § 14la zákona o zamestnanosti, je dodavatel povinen tuto škodu objednatdi uhradit nejpozdeji do ID dnu pQg co jg k tomu objednatel

vyzve.
13. Práva a povinnosti smluvních sban se rídí ceským píávnhn rádem, zgména pak OZ. Prípadné spory budou mZhodovány vecné a místne ph'slušnými soudy
Ceské republiky podle sídla objednatele dle hmotného a procesního práva Ceské myubliky.

14. V prípade, že je tato objednávka vystavaia na základe již uzavrené písemné smlouvy mezi objednatelem a dodavatelm platl, že v prípade rozporu mezi
ustanoveními této objednávky a ustanoveními uvedené smlouvy, má prednost príslušné ustanovení uvedmé smlouvy.
15. SMluvní strany se zavazuji zajistit ochranu osobních údaju, které budou zpracovávat na záHade této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Pri zpmcování
osobních údaju jsou smluvní skaný povinny mména zajistit, aby osobní údaje byly uTacovány zákonným zpusobem, pou2c v nabytlbán rozsahu a po dobu
nabytne nutnou, a aby osobní údaje byly technicky a organizacne zabezpeceny tak,, aby nemohlo dojít k neoµávnenému nebo nahodilému prístupu k tcmto
údajum, k jejich zrnene, zniceni nébo ztráte, neoprávneným prenosum, k jejich jinému neopTávncnému @racován1', jákož i k jinému meužitl, SMuvní sUany jsou
dále povinny zajistit, aby byly personálne a organizacne ncpktržite po dobu u)racovávání osobních údaju zabezpeceny veškeré pwinnosti vyplývající z právuích
predpisu. zejména z obecného narízeni o ochrane osobních údaju (gdpr).
16. Smluvní strany jsou si vedomy skutecnosti, že Cd Cargo, a.s., je povinnou osobou podle zákona c. 340/2015 Sb., o Iegismí struuv, a dusledku, které jsou s
touto skubecnosti spojeny. Smluvní strany prohlašují, že dospely ke spolecnému záveru, že se na tuto objednávku vztahuje výjimka podle § 3 odst. 2 písm. q)
zákom c. 340n015 Sb., o registni snuuv, (tzv. obchodní výjimka). Tato objednávka podle spolecného záveru smluvních stran I)epodlalá povinnosti uveréjnení v
regisúu smluv, úcinnost této objednávky není zverejnením v registru sniluv podmínena. Smluvní strany potvrzují, že si za tímto úcelem navzájem poSkytly
informace, které považuji za dostatecné k rádnému posouzení výše uvedeného,
i7. Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání této objednávky, jiných dohod ci obchodních zvyklosti je Cd Cargo, a.s., oprávneno jednostranne uvekjnit tuto
objednávku v rqgishu snuuv podle zákona c. 340/2015 Sb., o regismi smluv, a to ®ména (nikoliv však výlucne) v prípade, že z pravomocného soudnMo,
arbitrážnfho ci správního roZhodnutí vyplývá, že uverejnením v regishu smluv je podmínena úcinnost této objednávky. Cd Cargo, a.s., se zavazuje pred takovým
werejnením objednávky znecitelnit iMocmace, které nelze poskytnout pri postupu podle predpisu upravujících svobodný pristup k infonnacím, nebo které jsou
obchoddm tajemstvím.
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