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OBECNÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Daňový doklad vystavený z titulu této objednávky musí splňovat veškeré platné legislativní náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH. V případě, že dodavatel (zhotovitel) je plátcem DPH a práce, prováděné dle této objednávky spadají do 

kategorie prací podléhajících režimu PDP, provede dodavatel (zhotovitel) fakturaci z titulu této objednávky v souladu s legislativou pro 

režim PDP!

Zhotovitel (dodavatel) prohlašuje, že je si vědom a akceptuje povinnosti Centra uveřejňovat některé uzavřené smlouvy v registru smluv, 

a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a dále pak s předpisy o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním jejich identifikačních nebo osobních údajů v registru smluv. 

Pokud mají obě strany povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu vloží do registru smluv 

Centrum.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost ujednání týkajících se uveřejňování smluv zůstává zachována i v případě zániku nebo 

neplatnosti této objednávky.

Objednávku vystavil:

Objednávku vyřizuje:

Objednávku schvaluje:

Titl., jméno, příjmení, kontakt

Za dodavatele (zhotovitele)

Potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem (zhotovitelem)

Objednávku přijímáme
Přijetím objednávky dodavatel (zhotovitel) přijímá i obecná smluvní ustanovení uvedená na druhé straně této objednávky

datum Titl., jméno, příjmení čitelně, podpis

Vkladatel objednávky:
Titl., jméno, příjmení

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Vinařská 965/6, 603 00 Brno

CZ00023850
Česká národní banka, pobočka Brno Rooseveltova575/18, 601 10 Brno

účet č. : 197435621/0710
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	nazev_dodavatele:      Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o.
	sidlo_dodavatele:  Minská 132/100, 61600, Brno, dat. schr.: kr4zfsj
	IC_dodavatele: 60737085
	DIC_dodavatele: 
	predmet_objednavky: Předmětem objednávky je výměna a oprava podlahových krytin:Budova B Centra, II. NP, m. č.  201 a 203 : nová pod. krytina PVC AFFINITY 4409Budova B Centra, II. NP, m. č.  208: nová pod. krytina, zátěžový koberec RUBIN 2135 Budova B Centra, II. NP, chodba: oprava podlah - výklenkyBudova B Centra, II. NP, chodba: oprava podlah - kuchyňka sekretariát ředitelkyBudova A Centra I.PP výměna podlahové krytiny schody před kadeřnictvím včetně hranBudova A Centra oprava podlahové krytiny schodiště do hotelového sektoruZhotovitel si prostory související s předmětem objednávky řádně prohlédl a ujišťuje objednatele, že jeho cenová nabídka obsahuje všechny náklady a marži související s řádným plnění předmětu objednávky. Cenová nabídka viz Příloha č. 1 této objednávky. Součástí předmětu objednávky je i dodávka a doprava všech komponentů nezbytných k realizaci předmětu objednávky, odvoz a ekologická likvidace veškerého vybouraného materiálu a základní úklid po dokončení předmětu zakázky.Cena, platební podmínky, místo a termín zhotovení, předání a převzetí místa zhotovení, záruka, předání a převzetí předmětu objednávky, reklamace vad, sankce a další smluvní ujednání související s touto objednávkou jsou uvedeny v Příloze č. 2 této objednávky.Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této objednávky.
	vystavil_datum: 12.9.2022
	vystavil_jmeno: Oldřich Šimonek
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