
Datum: Číslo nabídky:

28.07.2022 22SR01_0417

Věc:

 Předmět dodávky:

 Konečná cena:

 Dodací termín:

 Platební podmínky:

 Záruční doba:

 Splatnost faktur:

6 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení
provedeného díla včetně DPH ve lhůtě splatnosti faktur. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur
ztrácí objednatel nárok uplatňovat záruku.

Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od data vystavení faktury. Předmět plnění nabídky zůstává
majetkem Zhotovitele až do úplného uhrazení konečné faktury Objednatelem. V případě trvání
realizace projektu delší než 30 dní zaplatí Objednatel Zhotoviteli 90 % celkové smluvní ceny na základě
měsíční fakturace v souladu s realizovanými dodávkami zboží i služeb, a 10 % celkové smluvní ceny
zaplatí objednatel zhotoviteli po předání díla na základě závěrečné faktury Zhotovitele.

Upozorňujeme Vás současně, že v souladu s naší nabídkou platí pro daný obchodní vztah Všeobecné obchodní podmínky
Johnson Controls, platné ke dni doručení Vaší objednávky, tj. ke dni 28. 7. 2022. Aktuální úplné znění těchto podmínek je k
dispozici na internetových stránkách Johnson Controls:

https://www.johnsoncontrols.com/JCBS-Vseobecne-obchodni-podminky-04-2021

Odkaz na Vaše obchodní podmínky (připojené k objednávce) uvedený ve Vaší objednávce nevyvolává právní účinky, neboť
aplikace ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku byla vyloučena.

(dále jen „Podmínky“).

V souvislosti s pandemií Covid-19 se dále tyto Podmínky doplňují takto:

týden 31/2022, bude upřesněno

po provedení prací bude vystavena faktura se splatností 14 dnů

69 867 Kč/bez DPH 

Potvrzení objednávky č. 22OV030100000131

obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965 E-mail: jbala@sareza.cz
IČ: 07868821, DIČ: CZ07868821 Tel: +420 736 755 080

Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4

Firma: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
Ostrava-Poruba 708 00

Objekt: ZS Sareza

pan Jaromír BalaPro:Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Vážení obchodní přátelé, 

Výměna kostky regulace výkonu šoupěte

Číslo objednávky: Vyřizuje:

22OV030100000131 Ing. Marie Popová

s potěšením Vám potvrzujeme přijetí Vaší výše uvedené objednávky.

Ve smyslu naší nabídky 22SR01_0417 z 26. 7. 2022 a v souladu s našimi obchodními podmínkami Vám tímto potvrzujeme uzavření 
smlouvy dle uvedené nabídky a Vaší objednávky, a to s následujícím předmětem plnění:
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V případě další konverzace prosím uveďte číslo naší cenové nabídky. 

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi možnosti epidemie/pandemie („Pandemie“), která ovlivňuje podniky
po celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel nenese odpovědnost za
jakékoli prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, služeb, materiálů či
místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí Pandemie („Prodlení Pandemie“).
Z uvedeného důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních pokut a dalších případných
sankcí vůči Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Pandemie, každá strana
vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li
Prodlení Pandemie, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámení. Výše uvedené se uplatní i v
případě neplnění Zhotovitele způsobeného jakýmikoli jinými budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho
přiměřenou kontrolu, které lze považovat za událost vyšší moci.

S pozdravem 

Ing. Marie Popová
Service Sales Engineer
Mob.: +420 730 176 329
E-mail: marie.popova@jci.com
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