
Objednávka
Odběratel: _ Objednávka číslo: 100B181260 / 2018

ir Dodavatel:
Název:

LÁZNĚ ASFALT OK s.r.o.

TŘEBOŇ
Adresa:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Vrbenská 511/25a

Lázeňský dům Aurora 37001 České Budějovice, České Budějovice 4

Lázeňská 1001
379 01 Třeboň

IČO: 25179896
DIČ: CZ25179896

IČO: 28095740
DIČ: GZ28095740

Splatnost faktury: sodní

Peněžní ústav: Forma úhrady: fakturou

Číslo účtu: Datum vystavení: 01.11.2018
zasáná v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddílu C, vložce 8137 Způsob převzetí:

Text

Objednáváme u Vás opravu prasklin asfaltového chodníku v parku LA v rozsahu a způsobem dle vaší CN ze dne 
31.10.2018 v celkové ceně bez DPH ‘
Termín realizace opravy do 23.11.2018
Záruka na dílo 24 měsíců od předání a převzetí bez vad a nedodělků.
Při nedodržení termínu dokončení je objednatel oprávněn penalizovat zhotovitele částkou 0,05% z ceny díla za každý 
den prodlení po termínu dokončení. Zhotovitel je povinen toto uhradit se splatností 30dnů. Termín dokončení může 
být prodloužen v případě trvání nevhodných povětrnostních podmínek po dobu 2/3 plánované lhůty výstavby.
Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podie §92e zákona č. 235/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce pínění výši daně doplnit a přiznat a bude 
postupováno dle tohoto zákona.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv nejpozději 
do 30 dnů od jejího uzavření. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti.
Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě 
za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení 
předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny.
Za obchodní tajemství považují obě dvě strany cenu díla a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.
Dodavatel potvrzením přijetí objednávky souhlasí bezvýhradně a plně s podmínkami v objednávce uvedenými.
Ostatní podmínky v objednávce neuvedené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím se zveřejněním v registru smluv

Datum, jméno

Vystavil. 
Tel.: +420 
Email:;

prof. JUDr. Vilém KAHOUN Ph.D. 
jednatel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře. 
Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.
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