
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11570372
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VOP VO, CZ,S.,.Dukelská 102

— cz_ 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic Číslo nákupní objednávky: 11570372

lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: l

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína

CZECH REPUBLIC

lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Plateb.podm.: Datum objednání: 01.08.2017 l
Termín dodáni: !

Vyřizuje: Dodací podmínky: l
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Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno
našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech

uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výšl ceny nedodaného zboží za
každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na
připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně
v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze
jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle terminu. Vpřipadě nesplněni
celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající
poskytuje Kupuj/c/mu záruku na zboží v délce 24 měsíců. j

iP/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA l
DODA va teli k doplnění CISLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství. :
Smluvní strany se dohodly, že na předmětu smlouvy bude uplatněno státní i
ověřováni jakosti (dále jen ,,SOJ') podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné i
standardizaci, katalogizaci a státním ověřováni jakosti výrobků a služeb i
určených k zajištěni obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění l
pozdějších předpisu (dále jen .,zákon č. 309/2000 Sb.'). SOJ provede pověřený i
zástupce pro ověřováni jakosti (dále jen ZSOJ). !
SOJ bude provedeno v rozsahu konečné kontroly a za podmínek uvedených v i
příloze č. 1 této smlouvy. Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího i
odpovědnosti za případné vady na pásech a za připadnou škodu vzniklou !
kupujícímu. Prodávaj/c/ je povinen oznámit ZSOJ nejméně 3 pracovní dny i
předem pň'pravenost ke konečné kontrole na e-mail l

l
kontaktní telefonní číslo: !

Pokud prodávaj/c/ zmaří provedeni SOJ nesplněním svých závazků uvedených ve ;

smlouvě, má kupuj/c/ právo odstoupit od smlouvy, požadovat na prodávajícím !

smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v l
SOův/s/O$t/ s plněním předmětu smlouvy. !
prodávající vyrozumí kupuj/c/ho o zamýšleném předáni pásů nejméně 3 dny

C

předem, s uvedením data předáni, aby byl kupující schopen poskytnout mu l
potřebnou součinnost. i ,
Při dodáni pojezdových kol budou společně s nimi dodány: dodací list, i

i ,
prohlášení o l
shodě dle ISO 17050-1. ! l
S dodávkou zboží dodejte i prohlášeni, že dodaný materiál není starší 2 let ! )
a EU prohlášení o shodě. i

Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem

1 2010047500 16,0 KS
bez daně

2 2010047600 16,0 KS
bez daně

REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn

DPH Z 21,00% CZK

CZK

Celkem za položky

Celková daň

CELKEM CZK

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka '""
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