
 Objednávka dodávky materiálu č. 
uzavřená podle ust. zákona č. 89/2012  Sb., Občanský zákoník

Prodávající : TS služby s.r.o. Kupující :      

       Soškova 1346

592 31        Nové Město na Moravě

IČO : 25509187 IČO :

DIČ : CZ25509187 DIČ :

jednání ve věcech smluvních : Ing.František Laštovička jednání ve věcech smluvních : 

kontaktní osoba : Kateřina Dufková ve věcech technických : 

telefon : 566 598 810 telefon :

724 122 122 fax : 

Bankovní spojení : KB, a.s. Nové Město na Moravě Bankovní spojení :

číslo účtu : 27-1295630257 / 0100 číslo účtu :           

Termín zahájení odběru :

Termín ukončení odběru :

Místo plnění : kamenolom Nové Město na Moravě

Objednáváme u Vás materiál v těchto  cenách a druhu dle průběž.odběru a potřeby :

ozn. jedn. množst.

frakce /mm/

kámen lomový-netříděný t

kámen lomový-tříděný t

prosívka 0-8 t

HDK 8/22 t

štěrk  32-63 t

SDK (d/D) 0/63 t

SDK (d/D) 0/4 t

HDK (d/D) 4/8 t

HDK (d/D) 8/16 t

SDK 0/120 t

SDK (d/D) 0/32 t

HDK 16/32 t

SDK 0/16 t

SDK 0/22 t

HDK 63/125 t

K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Uvedené ceny jsou bez dopravy materiálu.

Cena za tunu materiálu se řídí platným ceníkem materiálu pro daný rok a kupující s ním byl seznámen.

Platební podmíny :      

Prodávající vystaví po odebrání materiálu fakturu se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

V případě, že faktura nebude uhrazena v daném termínu, bude kupujícímu fakturována  

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky.

V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením částky převyšují 10. 000,- Kč, může 

být dodávka materiálu kupujícímu pozastavena do doby uhrazení dlužné částky včetně 

sankcí.

Záruka :  24 měsíců do doby dodání.

Kupující se seznámil s technickými parametry zboží a vhodností jeho použití. Řídí se ust.  

Občan.zákoníku  Kupující přebírá materiál podepsáním dodacího listu osobou,  

kterou pro materiál poslal. Tento akt je považován za předání a převzetí ve smyslu jakostním 

i množstevním.



Platnost objednávky : 

Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou s měsíční výpovědní lhůtou, která

začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně.

V případě trvalých prodlev (opakovaná dlužná částka ve výši min. 10. 000,- Kč) může 

prodávající smlouvu jednostranně s okamžitou platností písemně vypovědět.

Záloha: odběratel zaplatí zálohu:…………………………..Kč do 7 dnů od uzavření objednávky.

Závěrečná ustanovení : Nestanoví-li se jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran obchodním  

zákoníkem.

Tato objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech (2 x prodávající; 1 x kupující).

Prodávající : (razítko, podpis): Kupující : (razítko, podpis):

V Novém Městě na Moravě : 


