
DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4709/2021/MB
Datum vystavení: 2021-10-07

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odšt pný závod T žba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27  Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
Vendys & V s.r.o.
Hradešínská 1955/28
10100 Praha 10 - Vinohrady

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I O: 61537586 DI : CZ61537586

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodací lh ta: 2021-10-08
Zp sob dopravy: dodavatelem - dopravu hradí dodavatel
Zp sob platby: fakturou 30 dn  ode dne jejího doru ení objednavateli

Na faktu e vždy uve te íslo této objednávky!
P ípadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturytuu@diamo.cz!

Ozna ení a specifikace výrobk  a služeb MJ Cena/MJ Množství P edpokl. cena

NAFTA MOTOROVÁ DLE ZADÁVACÍHO ÍZENÍ VZ0124791,
ZA VYSOUT ŽENOU CENU XXXX CZK BEZ DPH l XXXX

Celková hodnota bez DPH CZK   131.500,-

Plátce DPH je povinen vystavit da ový doklad v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., v platném zn ní (dále jen "ZDPH"). V opa ném
p ípad  je objednatel oprávn n vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti.
V tomto p ípad  není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ru itelem za neodvedenou da  z
p idané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za p edm t objednávky ástku poníženou o DPH. ástku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávn n uhradit p ímo správci dan , což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. spln ní celého
závazku objednatele. P i nedodržení dodací lh ty p edm tu objednávky bude uplatn na smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny pln ní
za každý den prodlení. Dodavatel bere na v domí a ud luje souhlas ke zve ejn ní objednávky bez jakýchkoliv omezení v p ípad ,
že objednávka bude podléhat uve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném zn ní.
Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za ú elem zpracování objednávky a dodání objednaného pln ní, jak ukládá
na ízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu t chto osobních údaj  p ed jejich zneužitím k jinému ú elu.

P ípadná pln ní smluvních stran v rámci p edm tu této objednávky p ed nabytím její ú innosti se považují za pln ní dle této
objednávky, v etn  práv a povinností z toho vyplývajících.


