
Objednávka:

Hosp. smlouva:

170206

IČO: 60711086 DIČ: CZ60711086

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín

Adresát:

IČO: 62302370 DIČ: CZ62302370

SIL ASFALT s.r.o.

Štěpaňákova 693/14 
71900 Ostrava-Kunčice

Zapsáno v OR u KS Brno oddíl C, vložka 15600

Peněžní ústav: 198033040267 /0100 KB Zlín
zvěř. účet dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH

Datum vystavení: 

Datum dodání:

14.03.2017

30.04.2017

IBAN: CZ8101000000198033040267

Pol. Název zboží Jedn.
množ.

Celkem
množství

Objednáváme u Vás:

1. Obalená asfaltová směs - ACO 8 cca 85 t
cena: 1 425,00 Kč/t bez DPH

Celková předpokládaná cena: 121 125,00 Kč bez DPH

Množství bude upřesněno telefonicky dle aktuální potřeby 
p. R. Říhou, tel. 604 220 2081, komunikace@tszlin.cz

Vlastní odběr z Obalovny Zádveřice.

Platební podmínky: splatnost fa 30 kal. dnů od jejího vystavení.

Dodavatel bere na vědomí, že Technické služby Zlín, s.r.o. jsou povinným subjektem dle ust. 
§ 2 odst. 1 písmena n) zákona č. 340/2015 Sb.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v souladu s právními předpisy upravujícími 
zveřejňování smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon č. 137/2006 Sb.).
Dodavatel výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne odběrateli v souvislosti s 
touto objednávkou, nejsou obchodním tajemstvím.
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IČO: 60711006 DIČ: CZ6071I006

Vyřizuje: M. Urbanovská, lei. 677 111 410

Adresa pro doručování koronpondonco : 
P.O. liox  106 
760 01 Zlín I

Objednávka: 170206

Hosp. smlouva:
Adresát:

IČO: 62302370 DIČ: CZ62302370

SILASFALT s.r.o.

Štčpaáákova 693/14 
71900 Oslrava-Kunčico

• R
-  -

íuulinickó služby Zlín, o.ť.o.
Louky, Záhumcnl V 321 
# 3  02XII.I 
lečo/ lyftfl

Iikj. Jakub černoch 
ředitel společnosti

Potvrzení objednávky dodavatelem 
datum, podpis, razítko
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Silasfalt s.r.o., Štčpaňákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunčice
(cl.: 596238145 tel./fa.x: 596238146 E -m a il: silasfalt@ silasfa lt.cz.

IČO: 62302370____________________________ I)IČ: CZ62302370
OR: Krajský soud Ostrava, odd. C čís. Vložky 7924 z 27.2.1995 
Bank.spojení.: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-4648830267/0100

P O T V R Z E N Í O B JE D N Á V K Y -170206
I: Předmět smlouvy

1. Na základě objednávky kupujícího sc prodávající zavazuje odprodat a kupující odebrat obalenou asfaltovou směs v množství a 

kvalitě požadované kupujícím. Kvalita směsi bude dokládána na požádání výrobní kontrolní zkouškou dle ČSN EN 13108-21. 

Zkoušky nad rámec teto ČSN EN je nutno si vyžádat před zahájením odběru a jsou zajišťovány za ťihradu.

2. Asfaltové směsi neuvedené v „seznamu prohlášení o vlastnostech“  je  nutno nárokovat min. 6 týdnů před odběrem. V případě 

neuskutečněného odběni uhradí objednatel smluvní částku 30.000 Kč za marné provedení zkoušky typu. Prohlášen o 

vlastnostech je k dispozici na www.silasfalt.cz, Na požádání zašleme.

3. Asfaltové směsi z. modifikovaného asfaltu je nutno avizovat se 14 denním předstihem.

4. Asfaltové směsi s přísadou je nutno avizovat sc 2 1 denním předstihem.

5. Před zahájením měsíce (do 25) bude předložen rámcový harmonogram odběru, který bude upřesňován vždy ve čtvrtek (do 

12:00). na další týden. Operativní upřesnění bude probíhat v průběhu směny a na závěr směny pro další den. Toto neplatí pro 

odběry do 50 l za den a do 200 l za týden. Při odběru nad toto množství je třeba zaslat žádost s definovaným odběrem a odběr 

musí být potvrzen vedením společnosti (silasfalt@silasfalt.cz).

6. Dopravu si zajišťuje kupující na svůj náklad a na své nebezpečí a je povinen seznámit své dopravce s dopravním řádem 

obalovny, (www.silasfalt.cz a na váze obalovny).

7. Asfaltová směs vyrobená a uložená v zásobníku na požadavek kupujícího musí být kupujícím odebrána. V případě, že lak 

neučiní, hradí veškeré náklady spojené s likvidací.

8. Vyexpedovaná asfaltová směs nemůže být vrácena na obalovnu. Toto neplatí při oprávněné reklamaci.

I I: Dohoda o ceně a platebních podmínkách
1) Kupní cena je smluvní dle platného ceníku, který' je k dispozici na www.silasfalt.cz a na jednotlivých vahách obaloven. Cena jc

platná v den odběru. Odběrateli byla přiznána množstevní sleva 5%.

2) Prodávající vyúčtuje odebraný materiál formou faktury', vždy I x týdně s výpisem z dodacího listu.

3) Lhůta splatnosti sc stanovuje na 30 dnů ode dne odeslání faktury'.

4) Při změně cen vstupních materiálů v důsledku změny ceny energií a ropných produktů a při změně ceny energií může prodávající

přiměřeně zvýšil cenu v průběhu roku.

5) Při platební nekázni odběratele bude pozastaven prodej na fakturu.

6) V případě, že se liší text objednávky s touto dohodou platí tato dohoda (např. splatnost, způsob fa apod.). Zahájením odběni

asfaltové směsi z provozoven, kupující souhlasí s těmito podmínkami.

III. Č as plnění
1. Prodej dle této smlouvy bude realizován celoročně ve vhodném technologickém období od 3/2017 do 12/2017. Kupující není 

oprávněn prostřednictvím této smlouvy prokazovat svou kvalifikací v zadávacích řízeních, ani v těchto řízeních 

prokazovat prostřednictvím této smlouvy smluvní zajištění dodávek asfaltových směsí.

2. Případná práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu musí být dohodnuta s dostatečným předstihem - min. 3 pracovních 

dnů.

V Ostravě dne 16.3.2017 
Prodávající:
SILASFALT s.r.o.
Štčpaňákova 693/14 
7 19 00 Ostrava 
silasfirll@silasfalt.cz

Platí pro fa: IČ 60711086

Provozovny: Ostrava Kunčice, tel.: 602124657 Josef Matyásek; Zádveřice, tel.: 724044902 Bc. Jana Hesková; 
Šenov u NJ, tel.: 602277105 Petr Trochta; Česká u Brna, tel.: 602509791 Zuzana Haklová;
Smolín u Pohořelic, tel.: 739388303 Aleš Bzduch
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