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Číslo objednávky: N18/ 1587

31.01.2019

Jméno:
Adresa:

PSČ: Město:
Země:

DIČ:

Popis Dodat do:

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

Vyřizuje:

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 PLZEŇ
CZ

49790480 CZ49790480

Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

Doubravecká 2760/1
301 00 PLZEŇ
ČESKÁ REPUBLIKA

Rekonstrukce šaten v objektu CHUV v areálu Plzeňské teplárenské, a.s..
  

Bankovní spojení:  

Jméno:

Adresa:
PSČ: Město:

Země:

Zapsán u:  Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 392

Telefon:
Fax:

Web:
E-mail:

www.plzenskateplarenska.cz

 Odběratel  Dodavatel 

IČ:

Tato objednávka je zároveň návrhem na uzavření smlouvy.  

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou 
účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen "smlouva"), v souladu s § 
2 odst. 1 písm. n) 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 také jen "ZRS"), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen 
"Registr smluv"). 

Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinností uveřejnění této 
objednávky dle § 3 odst. 2 ZRS. 

Smluvní strany dále prohlašují, že cena tvoří obchodní tajemství a z tohoto důvodu budou tyto údaje 
(metadata) vyloučeny z uveřejnění v Registru smluv ve smyslu ust. § 5 odst. 6 ZRS.

Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv pouze Plzeňská 
teplárenská, a.s., a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění údajů (metadat), které tvoří obchodní 
tajemství, a to nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy.   

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru.

Smluvní strany, berou na vědomí, že dodavatel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou 
účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen "smlouva"), v souladu s § 
2 odst. 1 písm. n) 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 také jen "ZRS"), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen 
"Registr smluv"). 
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 Odběratel 

V Plzni dne 26.10.2018

Dodavatel uvede číslo této objednávky na daňovém dokladu (faktuře), jinak nebude proplacena.

Plzeňská teplárenská a.s. požaduje vystavit a zaslat na všechna zdanitelná plnění a přijaté platby 
daňový doklad (dle Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). 

Dodavatel musí uvést u faktury v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH číselný
kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

Dodavatel bere na vědomí svoji odpovědnost pro případ chybného použití číselného kódu klasifikace 
nebo nedodržení ustanovení § 92e Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Pro takovýto případ dodavatel 
odpovídá objednateli za veškerou škodu, která objednateli vznikne v souvislosti s povinnostmi 
objednatele jako plátce DPH, které pro něho vyplývají z ustanovení § 92a Zákona č. 235/2004 Sb.. 

Smluvní strana, jíž je návrh na uzavření smlouvy určen, bere na vědomí, že Plzeňská teplárenská, a.s. 
provede úhradu za dodávky nebo služby, které jsou předmětem této objednávky pouze na transparentní 
bankovní účet registrovaný na finančním úřadu, pokud této povinnosti podléhá, např. registrací k DPH. 

Faktury budou doručeny na adresu objednatele uvedenou výše nebo ve formátu PDF nebo ISDOC 
na e-mail: faktury@plzenskateplarenska.cz. 

Dodavatel potvrzuje, že akceptuje navrženou smlouvu a souhlasí s podmínkami uvedenými výše. 

V ...............................................  dne ...................................... Podpis ..........................................................


