Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 47151552
DIČ: CZ47151552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
780 01 Zlín

………./410/RB/2018
Richard Blahut
+420 558 440 078
+420 603 881 678
blahut@frydeckaskladka.cz
29. 1. 2018

-

Objednávka č. 410/2018/005 – dodávka vanových kontejnerů
Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupena Ing. Richardem Blahutem, předsedou představenstva (dále jen „objednatel“),
objednává u společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. dodávku velkoobjemových kontejnerů, a to
v souladu se specifikací a v rozsahu cenové nabídky společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. ze dne
23. 1. 2018.
Předmět objednávky:
Předmětem objednávky je dodávka celkem 22 ks vanových kontejnerů o objemu cca 1,2 m3, RAL
7016 – antracitově šedá a to v souladu se specifikací a v rozsahu požadovaných prací, v rozsahu
cenové nabídky společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. ze dne 23. 1. 2018, která tvoří přílohu této
objednávky.
Místo plnění:
Místem plnění je sídlo společnosti Frýdecká skládka, a.s., tj. Panské Nové Dvory 3559, Frýdek,
738 01 Frýdek-Místek.
Termín plnění:
Kompletní dodávka bude realizována nejpozději do 27.4.2018.
Cena za dílo:
Cena za dílo činí 402 600 Kč bez DPH, tj. 487 146 Kč včetně DPH; v ceně za dílo jsou zahrnuty
všechny náklady na provedení díla, tj. výroba a dodávka na místo plnění.
Platební podmínky:
Nárok dodavatele na zaplacení ceny za dílo vzniká řádným dodáním kompletní dodávky
objednateli. Cena za dílo bude zaplacena na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů
ode dne vystavení daňového dokladu, na bankovní účet dodavatele, přičemž cena se považuje
za uhrazenou řádně a včas, je-li nejpozději poslední den lhůty splatnosti příslušná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
Veškeré daňové doklady – faktury musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Signed by text: Ing. Richard Blahut
Date: 05.02.2018
Reason:
Location:

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, je objednatel
oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění nebo opravě s uvedením důvodu vrácení,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Připadne-li termín splatnosti na den
pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující
pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu. Objednatel je oprávněn vrátit
fakturu, která obsahuje vyúčtované neprovedené práce nebo chybně vyúčtovanou cenu.
Záruka a odpovědnost za vady díla - předání a převzetí díla:
Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí kompletní dodávky objednatelem
včetně dodání všech pokynů a návodů pro údržbu. O předání a převzetí dodávky nebo její části
bude vždy sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) jeho vyhotovení.
Zjistí-li objednatel při převzetí dodávky nebo její části zjevné vady nebo nedodělky, není povinen
dodávku nebo její část převzít. Vady a nedodělky je dodavatel povinen odstranit nejpozději
do deseti (10) dnů ode dne, kdy došlo k předání prací.
Smluvní pokuta:
V případě nedodržení stanoveného termínu řádného dodání a předání dodávky objednateli, a to
i v případě jeho nepřevzetí z titulu vad nebo nedodělků, je dodavatel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý i započatý den prodlení.
V případě, že dodavatel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu
ve stanoveném termínu, objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
(slovy tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen zaplatit
dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení
jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok
zadavatele požadovat náhradu škody v plné výši.

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva

Přílohy
1. Cenová nabídka společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. ze dne 23.1.2018
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AKCEPTACE OBJEDNÁVKY
č. 410/2018/005 – dodávka vanových kontejnerů
Společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. akceptuje v plném rozsahu a znění tuto objednávku a bere
na vědomí, že společnost Frýdecká skládka, a.s., jako strana povinná k registraci objednávky
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon o registru smluv”), uveřejní předmětnou objednávku prostřednictvím Registru smluv;
objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
Ve Zlíně dne

Jméno a příjmení osoby
oprávněné k akceptaci objednávky
za společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o.
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