
STM8AG e.s.
odŘěpný rávod Praha
Kačííkova 982/4, rinonice
cz, 158 00 Prah. 5
(Faktu račnl adresa)

Kor€5pondenční adresa]
STRABAG a.§.

B. Němcové 756
c2 - 294 71Benátky nadJizerou

Adlesa pro doíučování ele ktro nic kých fáktUí
Vč, jejich přiloh dle této objednávkyj
invoke.strábag@€invoicin8.coňálah,com

Adresa pro doručování li§tinnÝch faktuí vč. ieiich
příloh dle této obiednávkv:
STMBAG á,§., P.o.Box 59,253 0t Hostlvice

§IRABAG

odEDNÁVxAČ.: 525lFBGslz027 zedne: 06,09.202I počet stran + příloh

Refer€nčn i kód: RC_K5T-CZ-841-FZRC

Dodavatel| f.i'.,#,:P_líYi.9liíít_bJ.9!hi! tlŤ999řsJlÉ_!_o_,!íí_"i_"_..,..,..,.,,.,.,..... ".,'|,
zborovská 81/11 lč: 00066001
150 21 P.aha 5 - smíchov

E pÉtce DPH
Dlč] cz00066001

kontaktníosoba

dodavatelei Lenka chmelová tel.: 736623720 emall:lenka.chmelova@ksus.cz
adres3 pro vracení faktur:

í. }m.llolou adr.ý, 4 lr.n! bý. .řGlultna .Etťonlcla í.IdUn ód.jláí.

obicdn vku Potv.ďte píoslm efiailetrt na adřCru: martin,votava@straba8.com

objednáváme U vá5:

O aoz 6 sLáy Q práce Q aooiavi<a+monuil

U přesňUjÍ€í informace i

Térmín provedeni/dodací lhúta:

Mlrto dodánl:

Kontaktníosoby:

lel.:

Fiíemnl kód/Nákledové středisko:

a-9l2o2l
lll/0106 Jénštein

vladimír ptáček

n db podmínek smlouvy č: 602 516 512

841/FBGs

základé smlouvy o dílo č, s-375/00066001/202!
Vás objednáváme vyfrézovaný asíaltový recyklát
množství 1 991,47 tun vytěžený v rámcistavby

Všechny cenyjsou uvedeny v czK bez platné sazby DPH

dle slutečně dodaného
Faktuiáce:

o Vždy zó ďí§lušný kalendáhí měíc jedna souhmná fakfura

@ iedlná fattun za celoú dodávku n€bo za celé dílo

Q ;Ina:

splatnost (dní): n sKoNTo V % se splatností (d ní):

30

Ú je stanovena V Rámcové smlouvě soD nebo Protokolu o projednání nabílky

zádlžílé|

D s",t z ás*y tažoé raktury Vč. DPH bude zadrženo do protokolárniho předání všech pra.í, přip. protokolárního odstranění všech vad a nedodélků

E sgt z iás*y razaé raktury Vč. DPH bude zadrženo do konce zárLtční doby, po Jejím skonč€ní bude Uvolněno na ákladě písemné řdosti

záruční doba:

o áruční doba §e počfoi oó předání zboži nebo protokoláínfio předání přací

o odpovidá záruční době, ke které je odběratel várán svemu investorovi a pďiá s€ píoto od předání dila investorovi odběratele

o není sianovená, je stónovena zákonem nebo jde o službu, nó lceíou není díky její povaze áruka pož6dována

Délka:

měsícú



povinné přílohy faktur (kopie; Všechny Uvedené přílohy rnUsí b,it poNženy oběrna sm uvními slrtsnam])|

E] řdto obrednávka D doda.ílin D doklad o přepróvě

! \.ýkóz odprócovaných hodin + podrobný rozpis činnosti

D díď soupis provedených píací D doklad o násazeni mechanismu

fl předávací protokol, příp, protokol o odslianěnívad a nedodělků

! Všeobecné př€pravni podmínky

ff ob€hodní podminlry pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku

PoVinná příloha
objednáVl(y: n cenová nabídka dodavatele

! Vš€obe€né smluvní podmínky pío nákup 2boží

Dalši smluvní !jednání:

v.případě nepřiloženi přiloh fakful (vtz. výše), móže být toto důvodem k vácení Vaší rakfury! Faktun prosíme vys,tavlt a zaslat (vč, všech jejich \.ýše lvedených
příloh) na přislušnou e-mailovou adresu nebo adresu pro doíučovánífaKur Viz. hlavička t&o objednávlry,
k jakýmkoliv fakturám doluČenýrn na jlnou adresu nebLrde brán zřetel, takové faktury n€budou považovány za doručené a nezačne běiet]ejiah splabrost, Na faktuře
ťdy Uveďte ČÍslo objednávky a íeferenČní kod uvedené 1/ýše, Referenční kod m!5í být uvedený na libovolném mí5é první strany faktury, stroiovým písmem (nikoliv
dopgin ruČně), ne malými písmeíy, kužÍVou ani tučně vjednom Řidku v zadaném fomátu bez me2er (18 znakd) a n€smí být roždáený žádnými dalšími znaky ani
ničím protnut (rámečk€m, razftkem, parafou apod.),
Prc e|ektíonicky žasílané faktury musí být dodrženy následuiící podm ínky: raktura bude zaslána v nezašifrovaném PDF formát! n€chráněném heslem (solbory ZIP
nebo RAR nejsou povo]eoy). KaŽdá íaktura mu§Í být zaslána zvlá§ samosbrným emailem. přílohy k faktuře m usí být souósti téhož PDF soubolu, přičemž fd KUra
musí být prvnístranou dokumentu- Veliko§ solboru nesmí překročit 15 MB. Pokud nebúdou dodrženy výše uvedené podmínky, nebude možné e,mai' automabcky
zpracoýdt a bude vriten odesílateli. Elekťonicky vystavená fakturó nesmí být zaslána ie&ě iedmu v papírové podobě
splatno§t faktury ptyne od iejího doručení na pňslušnou e mailovou adresu nebo adresu pro doručovóní fakfur Uvedenou v hlavičce této objednávky. Faktura músí
vždy splňovat nóležitosti dáňového dokladu podle č€ských p.ávnkh předpisů platných a účhných v době Wstavenífakfury a další požadavky dle této objednávky a
obchodních podmÍnek odbáatele, B€z výše uvedených náležitosť ó pňloh n€blde faktura povážována ža doručeno! a nezačne běžetiejí s9latnost.
Dodavatel se zavazuje, Ž€ nepostoupi, nezapočte ani ne2astaví pohledávku vóli odbérateli ť€tí osobě bez předcho2ího písemného souhlasu odběratele, smlouvó o
postoupení nebo zastavení pohlediávky Uzavřená v rozporu s tímto uiednáním ie neplatná.

Vzájemné plávní lztahy ž táo objednávky m€zi odb&atelem a dodavatelem a další podrobnosli fóktu.ace, týkjí€íse dodáVky dle této objednáVky, se řídí|
a) touto objednáVkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsoll žaškftnltyjako příloha této obiednáVky, V případě íozporu těchto
dokumenú má přednost objednávla;
b) touto objednávkoi] a rámcovou kupní smlouvou mezi spolďnoďí STRABAG a.s. iako kupuJíclim/objednatelem a dodavatelem/prodávójícím, včetně jejich při]oh a
dodatkŮ a všeobecných §mluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva merj objednatelem a dodavatelem uzavřena,
c) touto objednáVkou a ob.hodními podmínkaoi pro zhotovení stavby, pokrd Jsou zaškrtnotyjako přiloha téb objednáVky
d) tolto objednáVkou a Vš€obecnými přepravnímipodhínkami, pokud isou zaškrtnuty jako přiloha táo objednávky

od ÝŠeah výrobkŮ (materiálo) ]e dodavatel povinen dodat prohlášení o shodě, případně prohlášeni o vlastnostech dle zákona č. 2211997 sb. V pbmém žnénl
pří9lušného nařizení vlády č, 163/2rn2 sb, a naízení Evíopského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to Včetně odpovídajících dodací.h listo, V případě, že není
přesně speciflkován materiái, ,..ýrobek či kva|ita obj€dnáVaných prací (tzn. kategorie, ťídy kvality, Výkon pévnosti. rozměry atd. z pří9lušných předpisů čsN a případně
TKP, TP MD ČR atd.).je dodavatel povinen prokažablně odb&atele Upozornit n; možné altemativy, a to př€d poivnením objednáVky.
Nedílnoú souěásť doďávky i§ou veškeé doklady dokumentující kvalitu Ýobku (materjálu) nebo díla (atesty. certifikáty, certnkáty §ystemó řzeni výroby, prokó2ní
žkouŠky, kontrolní zkouŠlry, technologické postupy, kontrolní zkuš€bní plány, návod k použitíapod.) a bezjejich předání odběrate|i nenídodávkó považována za
splněnoU.

Plo pňpad nedodrŽení dohodnutých smluvních termíno dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen Ěplaťt odbáateli smluvní pokufu ve výši ,.,.. oÁ za
lóždý den prod|€ní z ceny obj€dnané a nedodané objednávky včetně Dttl.
Pokud dodavatel UmoŽní vý*on n€legální pníce ve smyslu Ust. § 5 písm. e) bod 1 až 3 zák, č.43512004 sb. o zam&tnanosti/ ie odběrateI oprávněn uplatnit §mluvní
pokutu ve v,ýši 100.000,-Kč ža každé takové aištění poru+ni
V případě Ž€ by by|a odběrateli V souvislosti s výkonem nelegální práce, kteíoL] úmožnil při Výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle §
L40 oó*. a zák, Č. 43sl2004 sb. o zaměstnanosti, žavó2uje s€ dodavatel brto pokutu uhÉdit do 30 dnó po€ kdy búde k úhradě pokuty, odběaótelem vrzván, Dále se
dodavatel zavazu.i€ hradit odbfuli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,
Dodavatels€ lovněž zavazuje uhradit odběrateli maieBovou újmu spočíVající v poškození óobráo ]rnéna a omezeníúčastl na veřejných zakázkách z důVodu
nesplnáí kvallfrkačniah předpokladů podle § 53 odsl, 1, písm. k) zák. č, 13z2006 o Veřejných zakázkách,
oodavat€l souhlasi 5e zpracováním a shromažďováním osobních údaiů dle zákona č. 101/2c}00 sb.. o ochraně osobn rh údajů. k adminjstratjvnim účel8m na dobu
néurčiLou. Tento souhlas moŽe dodavótel kd}doliv písemnou foímou odvolat.

objednávku plosím potvrďte a zaŠlete zpět na naši korespondenční nebo €-mailovou adresu (viz, výše) ó b nejpozdqi do .,.. dnó ode dne jejiho přijetí Bez tohoto
písemného potvrzení objednáVlry nedojde kjejínu platnému Uzavření, Pok{rd prodáVající započne s předrněhýmj dodávkami zboží podle táo objednáVky, stává se
tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i b€z ieriho podpisu.
V soubdu s ust. § 1740 odst. 3, posl€dní věty ák, č. 89/2012 sb., občónský zákoník se vylufu.ie prreú objednávky s odchylkou nebo dodatkem,

za odb&atele (podpis oprávněné osoby, rózitko)

!i#l,uojJ,,9r,uu",,"u"o r r, " /ffi NáB AG
,,,Fl-

§rttvá|il / ?TR^I^G a.s. j
lvarek Rež 

, / f|8é!I#!8ga2/2/158ca 
Prchas

veooucl PJ Praha výcťo / |rýyr ./ft//,

Za dodavatele obiednóvku přijímám (dah.]m, podpis oprávněné osoby.
razfrko)

l.yn,;i. iii?i§_ká sr,íiva s údrlba silnlc

T Karásek
t.-,' 

' i ,('':-/t.

€}
7Á^lNPk^ 11 15021 Praha 5lL,..,:,Uo66!i1 otcce'o0o66otjl


