
Datum vystavení: 30.11.2017

Valašské Meziříčí757 01

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 8032

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Zlín

Valašské Meziříčí757 01
Husova 1514

Jiráskova 35

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04  České Budějovice 3Sídlo firmy:

(fakturační adresa)
Objednávka č. O18-035-0457 Odběratel 

 Dodavatel

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., sídlo: Valašské Meziříčí,
Jiráskova 35, PSČ 757 59, je zapsán v OR, spis. zn.: C 27627 vedená u
Krajského soudu v Ostravě

rep58_82nt

IČO: DIČ:48035599 CZ48035599 IČO: DIČ:26820218 CZ26820218

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady, nebezpečí a riziko následující dílo:

Termíny:

Zakázka 0305102163 Lešná, sil. I/35, 3. etapa

Datum dodání nebo provedení prací  prosinec 2017
Místo dodání:                    Bynina - Lešná

Objednáváme u Vás provádění zimní údržby na výše uvedené akci, dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.11.2017.
.

Cena dodávky: 53 000,00 bez DPH

Neuvedení čísla objednávky na faktuře může být důvodem jejího vrácení. Dnem splatnosti faktur se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. Zhotovitel není bez
předchozího souhlasu objednatele oprávněn postoupit, zastavit, či jinak zatížit pohledávku vzniklou z tohoto smluvního vztahu na třetí osoby. V případě, že objednatel
usoudí, že by se mohl dostat do pozice ručitele dle § 109a zákona o DPH, je oprávněn uhradit DPH za fakturované plnění správci daně místo zhotovitele. Touto úhradou
se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH.

Kč

Nebude uplatněnoZádržné:
ŽádnáSmluvní pokuta:

Záruční doba: nebude uplatněna

Dílčí (měsíční), konečná faktura po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělkůZpůsob fakturace:
Splatnost: 60 dnů od doručení faktury objednateli

Zhotovitel - razítkoObjednatel:

Podpis:

Objednávka nabývá platnosti vrácením podepsaného výtisku objednateli. Každá změna musí být písemně potvrzena.

Telefon:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Objednávku schválil(i):

Tato objednávka byla schválena v souladu s vnitrofiremními
pravidly Objednatele.

Schvalovací kód:               52L0Y69IV




