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Spo|očnosťje zapisaná v Obchodnom registň Okresného súdu Bratislava l , Odd:

Sro, Vl. č. 307/8

O - J,clC cciCI

Objednávka č. O17 -01 3-0181

Dátum vystavenia: 30,09,201 6 Strana: 112

Vystavil : Peter Nagy st., tel. 033]6414244,0911701025

E-mail : peter.nagy@swietelsky,sk

Kontakt v mieste plnenia: Peter Nagy st.

Telefón : 03316414244, 091 1701025

Zákazka 0103052492 Sládkovičovo ul. Mlynská, J.Král'a

Miesto plnenia diela: Mlynská ulica, Sládkovičovo
Termíny: Dátum začatia 30.09.2016 Dátum riadneho odovzdania diela 07.10.2016 Telefonicky

i Zhotovitel' sa zauázuje: lnformovať objednávatel'a okamžite o udalostiach, ktoré by mohli viesť k oneskoreniu dodávky prác. V prípade

i výpadku vlastných prostriedkov, nahradiť vj,padok iným zmluvným partnerom za rovnakých zmluvných podmienok v požadovanom

Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká Zhotovitelovi dňom pisomného prevzatia predmetu objednávky oprávneným zástupcom Objednávatela a dodanim potrebných

protokolov, atestov, potvrdeni alebo vyhláseni Prilohou faktúr bude Objednávatelom vopred potvrdený a odsúhlasený súpis vykonaných prác, a to aj v pripade čiastkovej

íakturácie.
Dóvodom oprávňujúcim Objednávatela na vrátenie faktúry na prepracovanie je najmá:

- daňoqj doklad neobsahqie náležitosti daňového dokladu predpísané zákonom,
- nedodanie obojstranne potvrdeného súpisu vykonaných prác,

- nedodanie obojstranne potvrdenej objednávky,
- neuvedenie čis|a objednávky na faktúre,

Dňom splatnosti faktúr sa rozumie deň odpisania platby z účtu Objednávatela Objednávatel aj Zhotoviteí sú v zhode, že v pripade omeškania platieb investora

stavebného zámeru objednávatelovi posúva sa o rovnaký časový úsek omeškania aj platba Objednávatel'a Zhotovitelovi, Ak je medzi stranami dohodnuté zádžné,.je
0bjednávatet oprávnený ho uplatniť v stanovenej výške z každej čiastkovej faktúry,

Zhotovitel nie je bez predchádzajúceho súhlasu Objednávatera oprávnený postúpiť, zastaviť, či inak zaťažiť pohl'adávku vzniknutú z tohto zm|uvného vzťahu na tretie

osoby.

Zhotoviteí prehlasuje, že u íinančných úradov neexistujú žiadne finančné záuázky alebo daňové nedoplatky, ktoré by spósobili vznik povinnosti Objednávatela ako

Vodárens ká s poločnost' Sládkovičovo
spol. s r. o.

Fučíkova 4601254

92521 Sládkovičovo

Cena dodávky: bude vypočítaná podl'a jedn. sadzieb

záruěná lehota:12 mesiacov od dáturhu orevzatia diela obiednávatel'om

Splatnost': 30 dní od doručenia faktúry obiednávatel'ovi

Spósob fakturácie:Jednorazová po prevzatí diela objednávatel'om bez vád a nedorobkov

zmluvná ookuta: ziadna

Zádžné: Nebude up|atnené

schvalovací kód: 4oTOZT9X2
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ručitela, uhradiť namiesto Zhotovite|'a akúkol'vek daň podla zákona č 22212004 Z,z. o dani z pridanej hodnoty, v p|atnom znení. V pripade, že objednávatel usúdi, že by sa
moho| dostať do pozície ručitela pod|'a § 69, ods 'í5 zákona o DPH, je oprávnený uhradiť DPH za fakturované p|nenie správcovi dane namiesto dodávateía. Touto
úhradou sa bez ďa|šieho oznámenia cena zdanitelného p|nenia vrátane DPH znižuje o sumu DPH,

Zhotovitel potvrdením ob.jednávky alebo začatím prác na predmete objednávky preh|asuje, že pri výkone svojej činnosti neumožňuje výkon nelegálnej práce a nelegá|neho
zamestnávaniavzmys|ezákonač 82/2005Z.z onelegálne,jprácianelegálnomzamestnávaniasúvisiacichzákonovvplatnomzneni,

Objednávka nadobúda platnost'vrátením podpísaného exempláru objednávatel'ovi. Každá zmena musí byť písomne potvrdená.

Objednávatel': Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Táto objednávka bola schválená v sú|ade s
vnútropodnikovými pravidlami Objednávatel'a

Schvalovaci kód: 4QTOZT9X2

Objednávku schválil(i):

j.siska, p.letovanec

Objednávka č. O17 -013-0181

Zhotovitel'- pečiatka

Podpis:

Meno kontaktnej osoby: František Ruman

Telefón: +421903654854


