OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL :

15934/14/S

pan XXX

Objednávka objednatele:

adresa

Vyřizuje: Jana Bisová

PSČ, město
IČO: .................. ; DIČ: CZ...................

Tel :

14017

608 66 22 28

DODAVATEL :

Dne :

14.12.2021

STAVBY spol. s r. o.

Zastoupený : Votoček Antonín , jednatel společnosti
Vyřizuje:

Vážní 1001

Tel:

500 03 Hradec Králové

Email:

IČO : 62028782 ; DIČ : CZ62028782
Bank. spojení : ČS a.s. HK účet č. 1080498359/0800

dodávka zboží / díla

počet

mj

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY :
Dodávka pouzdra x kování x .... atd.
Dodávka a montáž dveří SAPELI dle přílohy č. 1 (dveře), č. 2(kování), č. 3 (montáž)
celková cena za materiál:
celková cena za kování:
celková cena za montáž:

10 920 Kč
5 250 Kč
16 600 Kč

bez DPH
bez DPH
bez DPH

celková cena za dílo:
celková cena za dílo po slevě 25% :

32 770 Kč
24 578 Kč

bez DPH
bez DPH

celková cena za dílo po slevě 25% (vč. DPH21%:, 15%, bez DPH s přenesením,..)

29 739 Kč

??????

Záloha dle zálohové fa.č. ..............se splatností ...........

25 000 Kč

TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ :

nejdéle do 23.4.2014
Vážní 1001, 500 03 Hradec Králové

Doplatek bude zaplacen (hotově x na základě vydané faktury se splatností 7 dní.)

4 739 Kč

Dodavatel poskytuje záruku za dodávku zboží (díla) 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží
kupujícím, u díla dnem převzetí dokončeného díla investorem. Právo fakturovat vzniká dnem splnění dodávky, které musí být potvrzeno
písemně oprávněným zástupcem odběratele, a to včetně doručení všech potřebných atestů, potvrzení a prohlášení.
Splatnost 7dní ode doručení faktury a závazných dokladů na fakturační adresu odběratele. Úroky z prodlení se sjednávají
ve smyslu NOZ č.89/2012 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013Sb a NOZ. Ve výši roční repo sazby stanovené Česko národní bankou
zvýšené o osm procentních bodů. Dodavatel je oprávněn postoupit, zastavit či jinak zatížit pohledávku z tohoto smluvního
vztahu pouze s předchozím písemným souhlasem odběratele. Dodavatel je povinen stanoveným způsobem doložit prohlášení o shodě
veškerých dodávaných výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn a
doplňků, jakož i předpisů souvisejících, a to ke každému platebnímu dokladu zvlášť. Toto prohlášení o shodě se považuje za závazný doklad.
Je-li v platnosti rámcová smlouva s vyšší právní silou (změnitelná pouze na úrovni statutárních zástupců), řídí se smluvní vztah ve sporných otázkách dikcí
rámcové smlouvy.
Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění žádáme o vystavení daňového dokladu za každé zdanitelné
plnění či přijetí platby,které se uskuteční na základě této objednávky.

Prohlášení dodavatele : potvrzuji tuto objednávku a prohlašuji, že

………………………………………….
objednatel

jsem - nejsem

plátce DPH

………. ………………………………..
dodavatel

