
3
EUROVlA

VIBIZI ł

Objednávka č. 4248347306 Datum
U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky 24052021

Objednatel Dodavatel
EUROVlA CS. a.s. Bměnské komunikace a.s.
Závod Morava jih
Vídeňská 104 Renneská třída 787/1a
619 00 Brno 639 00 Brno-Štýříce

Dodavatel č. 1220007691
Vaše č. telefonu

Dodací adresa:
ašżlrâìa

Název stavby
gřolšäsohlávky,

most ev. č.
U Michelského lesa 1581/2. Praha 4

gıä(à355012
856 Závod Morava jih gřtlů

1856.9241043FV|.01

160 41 Praha 6 ęlpracovaKa)GSM,
FI

Platební podmínky: 60 dní po doručení faktury El

Objednáváme u Vás pronájem finíšerové čety
na stavbě : I |I52 Pasohláv - objízdné trasy

Kontakt objednatele:

termín provádění práce: květen 2021 - červen 2021

Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvádět tyto údaje:
- číslo objednávky objednatele, na základě, které probíhá fakturace
- údaj MUCODE 1856 (označení organizační jednotky) v rámci fakturační adresy objednatele
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti. je Objednatel oprávněn jej vrátit k opravě a
doplnění. Od data vystavení opraveného, resp. doplněného daňového dokladu, běží nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na fakturační adresu:

EUROVlA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581 ı' 2, Praha 4
MUCODE 1856 závod Morava jih
P0 BOX 202
160 41 Praha 6

Nedílnou součástí této objednávky je dokument "Zajištění bezpečností a ochrany Zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí", který Vám byl Zaslán elektronicky současně s objednávkou.
Smluvní Strany potvrzují, že sí tuto objednávku včetně příloh před podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky ze strany zhotovitele s dodatkem čí odchylkou. Pokud bude objednávka
upravena, jedná se O protinávrh, se kterým musi Objednatel vyjádřit elektronickou formou souhlas, bez něhož
nedojde k uzavření smluvního vztahu.

Prosím O potvrzení Objednávky a zaslání

Cena za měr. CenaPol. Označení Množství Jedn.
jedrh (Kč) bez DPH (Kč)

EUROVIA CS, a.s. závod Morava jih Vídeňská 104 619 00 Brno

IC : 45274924, DlC : CZ45274924,
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B vložka 1561
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. . . Cena za měr. CenaPol. Oznacenı Množství Jedn.
jed“ (Kč) bez DPH (Kč)

00010 pronájem finišerové čety 12,000 PCE 95.000,00 1.140.000,00

Cena celkem bez DPH (Kč) 1.140.000.00

Fakturu, prosím, Zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné
formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu Společnosti www.eurovía.cz V sekci .Pro dodavatele", Na faktuře
musí být uvedeno číslo objednávky a musi k ni být přiložen objednateìem potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem ptněnř
Zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky
stanovené právními předpisy pro uvedeni na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude
faktura akceptována.
Pokud je součásti objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musi dodavatel kromě legislativních
požadavků dodıžovatí požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OZP umístěné na webu společnosti www.eurovia.cz
V sekci .Pro dodavatele“.
Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty Započítat proti pohiedávoe dodavatele na zaplacení ceny poskytrıutého plnění.
Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskyłnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. V pllpadě ponıšenl zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednatell smluvní pokutu ve výší 10 % Z ceny
poskytnutého plnění.
Potvrzenou objednávku ném, prosim, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, přijmení. podpisu oprávněné osoby a razítka v
kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelem písemně odsouhlasena. informace O Zpracování osobních údajů, které
objednatel získá a) od druhé Smluvní strany v průběhu plnění smtouvy založené touto objednávkou alnebo b) v ramci komunikace s Vámi, jsou uvedeny
vínfomıačnlm memorandu zveřejnënèm na Internetových stránkách objednatele. případně na wwweurovlčıcz, v záložce „t-ìDPR". Nepokračujte v
komunikaci s objednavatelem V případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíta osoby, jejichž údaje hodlte Objednaleli
zpřístupnit.

Objednatel/Odpovědná osoba:

Akcent/Il 2.4207

EUROVlA CS, 8.8. závod Morava jih Vídeňská 104 619 00 Brno

IC z45274924, DIC : CZ45274924 ,
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1561
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