
SKANSKA Skanska a.s., divize Čechý
Křižíkova 882/34a, 18e 00 Praha 8 - Karín
íČ0: 26271303 DIČ: CZ699004846

Objednávka
č{slo objemávky /dalurn:
420078ů07'l / 328ů z í4.09.2018
Konfflkln{ osoba:

e-niaií:

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddll B vložka 15904
(kupujícQ

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.(;entrum dopravmt
Líšeriská 2657/33a
CZJ6ÍÓ'O BŘN6-LÍŠEŇ
IČ,: 44994575 oič: cz44994575
(pío«lávapcQ

Adresa dodáni:
Fírma
Skanska a.s.
divize čechy
Křižlkova 682/34a
CZ-186 00 PRAHA 8 - KARLIN

číslo prodávajícího: 44994575

Objednáváme u Vás měření účinnosti obnisné vrstvy se snlženou hlučností dle TP 259 (2 x měřerí metodou CPX ( před
zahájením praci a po pok!ádce obrusné vrslvy)ne stavbě Martiněves.
Kontaktní osoba na stavbě Je
Termín 20.9?první rněřerí

P';'edměÍ 'pln'Šm':-Objednávárne u vás za podmínek a požadavků uvedených na konct objednávkybjedná
ředmi Měna CZK

Pol. čis. výrobku
MJ

Název SPP Prvek

Množstv( Cene/jedn.(bez DPH) Cena celk. (bez DPH)

ooo-io 2000143
JV

LaboratoF, zkušebny, rozbory
i,00 56.000,000/ 1

Cena celkem bez DPH:

26439.8008"li.000l.90l
56.000,00

56.000,Oů CZK

Fakturu s odkazem na čislo obJednávky (') a náležitommi požadovanými platnými právními předpisy, s po'hírr.enýrn
dodaclm listem, (zápisem o predárd a prevzetl), výrobním člslem zbožl, záručnl dobou e člslem dle Klas!flkací produkce
(CZ-CPA) zašlete na adresu:

Skanska a.s., dívize čeehy
Křižlkova 682/34a

186 00 Praha B - Karlín nebo elektronicky na SKC-Faktury@Ska+iska,cz

PO'lADA'JKY NA JAKOST, PROVEDENI, OBALY (netýká se objednávek vystavených na služby):
Zboží musí odpovídat českým právntm předpisům a p!atným českým technickým normám, které se na zboží vztahují,
včetně českých technických norem, která nejsou obecně závazné.Prodáv':5€ct's'; zavazujeJp'ň 'předánl zb':ožl přeJd;t kupuj:ám'u've'2 vyhotovenlch veškeré doklady nutné k převzetí a užívánl .
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SKANSKA 8kanska a,s,, divlze čecliy
Křižlkova 082/34a, '186 00 Praha 8 - Karliíi
IčO: 26271303 0lč: CZ699004845

zboží nebude-li dohodnuto jinak. Jedná se o doklady útahujícl se k dodanému zboží, zeiména a nelen dodaclIsty.
záruční !iSlý náVOdý na mOntáž (ídržblj a SelVIS. prohlášeni o shodě nebo proh!ášení ů vlastnostech pOdle ZákOna č
22/1997 Sb , v plalném zněríM, a aalší doklady po';íadovanČa dle zákoria č 2271997 v plalnérn zně.m. a prováděclch
předpisú (ceíifikáty, certjfikáty systémtí řizenl jakí:isti a stavetxiě tech:'iické osvěd!;eni), dále atesty revíze a zkoušky
yýrobků, ceniřikáty o zdravotní nezávadnosti zboží a vyluču){cí přlpadný obsah zdraví nebezpečnýeh látek a dalšl doklady
nuíné k ptevzetí a užívárú zbo'žiU obalů se pmdávajlcl zavazuje iako sovusl dodávky zboži předat k;.ipujíclmu píseinně iníorrnaci že obal splňule
požadavky dle zák. č. 477í200l Sb o obale:h ve znění pozdělš:d'í předpísu. a Bakym způsobem je zajištěn zpětný odběí
odpadu; u dodávky z6ožl obsahuiíel nebezpečné síěsi musl t»yt její obai č' štítek dle zák. č 350/201 1 Sb. chemický
žákOn, Ve zněnl pOZaějš Crí předpi=, a pri prvnl ódáVCe ZbOžl S nebezpečnou SměSí muSí byt předán kupuí ;clmU
bezpečnosmt list ďle nařlzení Evropskůho parlamenlu a Rady íES) ó. 1907/2006 ze dne 18. paosínce 2006.
PLATE8Ní PODMíNKY.
Jsstliže faktura nebuae obsahoval ve'>kere náležitost' . včetně čis!a objednávky, stan«:ivených přlloh, nebo jestliže úda)e v
nl vvedené r.ebudou správné, )e kupu)icí oprávněn wáíít Jl ve 'húté splamosti prodáva%lc!mu s uvedenim chybějclch
náleži(os(l nebo nesprávných udajů. V takovéín pfípad?a se pierušl Ihuta sp!atnosti a počne běžet znovu od počátku
doručerím opravené fakt íry kupujícímu.Smliivní strariy sjednáve;l pao přlpady kdy je prodávajlc( iiespoíehlívým pťátcei'n nebo kdy prodávaJící na «aktuře uvede
jako člslo bar.k«:ivnlho účkv prodávaj€ciho čisio kleré rierí správcem daně zve4e)něno způsobem umožříujlclm dáíkový
přís!up, ariebo v přlpadě, že prcdávajícl požadv3e uhrazení plalby na bans:ovnl účet vedený poskytovatelem platebnlchsiužeb m!mo úzeríií čes<é repubiiky, že kupuiící ie oprávněn zaplaut částku odp«»vtdajicl piné nebo částečná výši daně zpřidané hodnoty z kupnl Ceny dodaného zbož'l přimo správci daně podíe zakona o dan z přidané hodnoty. Uhradou
částky odpovlda3k,í plné nebo částečné výši daríá z prídané hodnoty z kupn[ ceny dodaného zboží prímo správci dané
zaniká závazek kupu)íeííic víradít dar: z přidaté hodhoty nebo je)l část prodáva')íclrnu.V případě prodlehl prodáva)Icití.o s odevzdán!m zbožl rná kupujcl právo na srnliivnl pokutu ve výši O,1% z kupnl cenyzbožl, iehož se prodleíil týká. bez daně z přidarié hodnoty za každý den proďlení Zaplacenlm smluvnt pokuty není dotčen
nárok kupujlcího na ná'ívadu škcdy vzniklé v důs'edku porušení povínnosti, ke kterí: se vztahuje simluvní pokuta.
osvsrxí UJEDNANI-
Smluvnl vztah založený touto objednávkou se !Idl právri!m fádem podle síďla ob3ednatele a dále následujlclrni dokumenty
vystavenými na webových s!ránkách kupíijícího: littp:/kí?.skanska.cz/cz/O-nas/Pío-dodavatele/ a platnýím k datu
odeslánl této objednávky kupujleírú: Kodex dodavalelů Skanska. Závazné po:imJnky pro příjem elektronickýcrí fakturvystaver+ých na -spoíečnÓsti skÍ.ípiny Skanska v čR a SR a Smluvnl podmlnky bezpeč'nosii a er.hrany zdravÍ píi práci
požárn{ ochraríy a ochrany ž.votnlho pr«:,stredi na stavenísl: Akceptaca této ob,ednávky prodáyajícl prohlašu}e. že se s
těmilo podmlnkami seznámi? jsou mu )asné a souhlasl s ními.
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Kupujlcl
íail!kíí a pod,+ís SKANSKA Skanska a.s.

Kflžlkova 6íl2134a
188 ůO Prařa 8 ? Karlln
Ič0; z6zvísos
oič: cZeaaoa«a<sOó23!l

Kup?ij:c?
íOZilko a pod(i$

POTVRZENOU OBJEDNAVKU PROSíME OBRATEM ZASLAT ZPĚT,
V případě objednávky formou e-mailu zašlete potvrzenocí objednávku zpět na e-mailovou adresu, ze které byla
objednávka odeslána.
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