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oBJEDNÁvKA
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková Organizace Středočeského kraje,

lčo: 060 97 758, Dlč: C206097758
Zapsaná v Obchodním rejstříku Spisová Značka Pr 1593 vedená u Městského Soudu v Praze

(da'le také „Objednatel”)

Objednávka č. 0272/06097758/2021 Dodavatel:
(číslo objednávky uveďte na faktuře)

cOMPAG MLADÁ BOLESLAV 5.r.ø.
vyřizuje: Tomáš Tomaštík Vančurova 1425
Telefon:_ 293 01 Mladá Boleslav
e-mallz_ lčo; 47551984

Dlč: cz47551984

oBlEDNÁvÁME:
Předmět objednávky a) dodávka Zboží

b) dodávka služby Kalamitní odstranění padlých a vyvrácených
stromů po silném větru ze dne 21.10. v okolí
cyklostezky Vrchbělá dle rámcové Smlouvy č.
0293/06097758/2020

Cena objednávky a) 2a kus
b) celkem, vč. DPH Nepřesáhne 80.000,-kč

Termín dodání Říjen 2021
Místo dodání Multifunkčníturistické centrum a Volnočasový areál Vrchbělá, Bělá pod

Bezdězem

1. Cena objednávky Zahrnuje veškeré náklady Spojené s dopravou a obalovým materiálem.
2. Předmět objednávky Se považuje Za dodaný okamžikem převzetí Oproti oboustranně stvrzenému

předávacímu protokolu. Náhradní Způsob dodáníje vyloučen. V případě, že Dodavatel bude v prodlení
S dodáním Předmětu Objednávky o více než 2 dny, je Objednatel oprávněn Objednávku Stornovat bez
jakýchkoliv stornopoplatků a Sankcí. Nebude-li dohodnuto jinak, je Objednatel Současně oprávněn
odmítnout převzetí v mezidobí dodávaného Předmětu objednávky.

3. Tato Objednávka je odvolatelná a lze ji odvolat i ve lhůtě určené pro přijetí ze Strany Dodavatelé.
4. Přijetím této Objednávky bez výhrad je smlouva uzavřena a účinná je od okamžiku Zveřejněnív registru

smluv, podléhá-li zveřejnění, jinak okamžikem přijetí. Přijetí může být realizováno také
prostřednictvím e-mailové komunikace se souhlasným potvrzením. Jakékoliv výhrady Dodavatele,
které byť podstatně nemění podmínky Objednávky, se nepovažují Za přijetí Objednávky a Smlouva
není uzavřena. Strany následně vyvolají jednání o podmínkách a náležitostech Smluvního vztahu.
Nedohodnou-li Se na uzavřenísamostatné Smlouvy nebyl Smluvní vztah uzavřen.

5. Na podmínky realizace Objednávky zde výslovně neupravené Se přiměřeně aplikuje Zákonná úprava a
výslovně se vylučují Z užití obchodní Zvyklosti a obchodní podmínky vydané Dodavatelem, ke kterým
Objednatel samostatně písemně nepřistoupil.

6. Fakturu Zašlete na adresu: Husova 156/21, Praha 1, mail: fakturace@5ccr.cz, splatnost faktury 30
dní od jejího doručení s tím, že Za den Splnění se považuje den odepsání Z účtu Objednatele.

7. Smluvní Strany berou na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem ve smyslu Zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, Z čehož vyplývá
povinnost zveřejnit Objednávku vReglstru Smluv, S čímž je vázána její účinnost, a dále poskytnout
třetím osobám informace z této objednávky v zákonném rozsahu. Smluvní Strany tedy Souhlasí s tím,
aby byla tato objednávka Zveřejněna v registru Smluv ve Svém plném znění. Zveřejnění provede
objednatel.
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Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR)
Husova 156/21 / Prahai - Staré Město /iiO OO / CZ
WWW.centralbohemia.eu
Tel.: +420 222 288 911
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Marek lemoch
Pověřený řízením organizace/přlkazce operace
podpis a razítko
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