
oBJEDNÁvKA č. 1601/2017/3

ID datové schránky 9j726y4
rc. 49613464
DIČ.- CZ49613464

Dodavatel: Odběratel:
Název Brenntag CR s r o Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, 541 O1 TrutnovSldio. Mezi Uvozy 1850. 193 00 Praha 9 IČ: 601 08 711

DIČ: 0260108711
ID datové schránky 9vu89ea

Společnost Zapsaná v obchodnim rejstříku u Krajského
soudu v Hradcı Králové oddll B. vložka 1006

Kontaktníosoba
Tel..
Email
Zpusob dopravyi

Kontaktní osobai
Tel “
Email:
Vyřizuje:
Určeno pro? ČOV Bohuslavice rıad Upnt.

číslo

Dodacl Ihuta Zbožl Zašlete na adresu' ČOV Bohuslavıce nac Upnt.
Kladská ul 541 03 Trutnov 3

Poř. Obsah, označení/specifikace výrobku/zboží, MJ Množství Jedn.cena Za Celk. cena Za
výrobek/zboží výrobek/zboži

Na Základě Vaši' cenové nabidky Č. 300853897 ze dne
20 7 2017 Objednáváme u Vás produkt ZETAG 7587
PYTEL 25 KG/900 v množstvl 900 kg

--'.ř _ »A už., _fl, z ` -x _,_v4.._„__~.~.--_ nať,“



Celková Cena s DPH 89.154,14 Kč

Vš becná ustanov ní:

1 Číslo objednávky musí byt uváděno na veškeré korespondenci.

2 Výrobky musi být účtovány v cenách dle platných ceníků.

3 Fakturace a placeni se řídl vyhláškou min. financí Č, 240/55 Ú.|, a předpisy je měnícími a doplňujícímr

4 Kvalita výrobku se posuzuje dle platných norem ČSN, případně ZPO

5. Pro reklamace nekvalitnich a nekompletnlch výrobků, které neodpovídají státním standardum a norma lat
Sb. a předpisy je měnící a doplňující

nv a ení vlá .N lzen` Č 3711-'

6. K ceně dila bude připočítána DPH dle platných předpisů, V případě přenesení daňové povinnostı dle § 9 a Zák na . 35 2004 S ., o DPH budetato skutečnost uvedena v daňovém dokladu spolu se zařazením předmětu plnění die klasifikace CZ-CPA.

Ustanovení k uveřelňování smluv v Registru Smluv Ministerstva vnitra ČR:

1. UČinéním návrhu na Základě této objednávky ze strany Spol. Vodovody a kanalizace Trutnov, as. (dále jen VAK Trutnov. a.s ) a přijetím návrhu(akceptací) ze strany dodavatele, je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Uzavření kupní Smlouvy strany stvrzují podpısy svých zástupců podtouto objednávkou. Dodavatel uzavírá takovou smlouvu Svědomím, Že smlouva vzniklá jeho akceptací této objednávky je soukromoprávniSmlouvou podléhající povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle Zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neboťjejí stranou je VAKTrutnov, as., který patří mezi osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. n) tohoto Zákona. Zaslat smlouvu` resp tuto objednávku Správci registru Smluv kuveřejnění prostřednictvím registru smluv je podle zákona oprávněna kterákolív smluvní strana Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaslat tutoobjednávku správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv splní VAK Trutnov, as ktery se tak Zavazuje uČınıt bez zbytečnéhoodkladu po uzavření smlouvy, nejpozdeji však do 30 dnů od uzavření smlouvy. O uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv VAKTrutnov, as. bezodkladně dodavatele sám vyrozumí, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do regıstru Smluv jak“ kontakt prc.`notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany si jsou védomy skutečnosti, že nebude-li smlouva, resp. objednávka uveřejněna prostřednictvim registrusmluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, podle Zákona platí, že Smlouva je zrušena od počátku, s účinky případného vypořádan`bezdůvodného obohacení nebo závazků Z deliktů mezi stranami.

24 Prostřednictvím registru smluv Se neuveřejňuji informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístupk informacím. Smluvní Strany se proto dohodly, že zejména pokud jsou v této objednávce uváděny údaje typu rodné číslo, e-mailová adresa`telefonní Číslo, Číslo účtu fyzické osoby. bydliště/sídlo fyzické osoby, bude tato Objednávka uveřejněna prostřednictvím registru smluv bez uvedenítakových údajù. Dále se smluvní Strany dohodly` že tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv bez vyobrazení podpisuzástupců smluvních stran,

3. Smluvní strany prohlašují, že tato objednávka neobsahuje a neuvádí takové skutečnosti, které by byly obchodním tajemstvím některé zesmluvních stran (§ 504 zák, ČA 89/2012 Sb., občanský zákoník), a tato objednávka tak bude uveřejněna bez stanovení jakýchkoliv dalsich podmínekČi omezení.

Dodavatel. Objednavatel:

V dne V Trutnově ne

Razítko, podpis Razítko, podpis.

Vodovody a ka e Trut ,a.s.. Dıcz 0260108711:§55 nábřeží váciava Havıa 19W 541 01 TFìUTNOV
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