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Číslo objednávky:  OBJ/0195/ÚE/2022 

Objednatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 
č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24, IČO: 144 50 216, DIČ: CZ 144 50 216 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě: oddíl AXIV, vložka 481 

Dodavatel: SUEZ CZ a.s.  

Pobočka: divize SEVER, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín 

Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO: 25638955 DIČ: CZ25638955 

Spisová značka: B 9378 vedená u Městského soudu v Praze 
 

Objednáváme u Vás:   

Poř. č. Předmět plnění 
Celkem v Kč 

bez DPH 

1. Na základě Vaší nabídky objednáváme odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 

18 01 03 – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 3b. 

80 000,00 

Max. cena celkem 

v Kč bez DPH: 

80 000,00 Cena celkem v Kč 

s DPH: 

 

Dodací podmínky: Místo 

plnění: 

Karlova Studánka  

PSČ 793 24  

Termín plnění: 

 

Do 31. 12. 2022 

Další: Kontaktní osoba zakázky: Ing. Jan Ziffer, tel.: +420 775 757 894, email: 

ziffer@horskelazne.cz  

Platební podmínky: Dodavatel vystaví fakturu po splnění dílčích částí zakázky. Splatnost kupní ceny 14 

dní od předání faktury. 

Záruka:  

Následky porušení: Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, 

je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády  

č. 351/2013 Sb. 

V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky  

dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení.  

Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení. 

Další ujednání: Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele. 

Objednávka ani návrh změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, 

a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. 

Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje 

smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním 

smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 

Tato rámcová objednávka je platná a účinná do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání limitu plnění: 

80 000,00 Kč bez DPH. 

Za objednatele 

vystavil 

(jméno, příjmení, 

funkce) 

Roman Reichl, ved. odd. 

nákupu 
Datum a podpis:  

 

Dodavatel: SUEZ CZ a.s., IČO: 25638955 objednávku přijímá a s podmínkami souhlasí. 

 

 

 

Datum a podpis, razítko dodavatele: ………………………………………….. 
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