
 
 

Přijetí nabídky na fixaci ceny uhlí - druh/množství 

 

 

Dodavatel:     Odběratel:  

KOMINÍK Chotětov, s.r.o.   Jméno a příjmení: 

 Nádražní ev.č. 1     Adresa: 

 294 28 Chotětov     Email: 

 IČ: 09033785     Telefon: 

 

Odběratel se seznámil s nabídkou dodavatele uvedenou na webových stránkách 

www.kominikchotetov.cz platnou dne …………. Na základě informací v ní uvedených se rozhodl pro 

objednání a následné odebrání níže uvedeného zboží: 

Druh:  ……………………………..  Množství: ……………  cena za 1t: ………….. 

Celková cena včetně dopravy a případné složení pásem: ………………………… 

Uhradím převodem na účet č. 2401784511/2010 nejpozději do 2 dnů od podpisu tohoto přijetí. 

Přijetí je účinné vůči dodavateli až okamžikem včasného a řádného uhrazení celkové ceny. 

Dodání zboží bude dodavatelem zrealizováno do 10 pracovních dní1 od obdržení emailového/telefonického požadavku 

odběratele, pokud tento požadavek nebude odběratelem vznesen do 30. listopadu běžného roku, bude zboží dodáno nejpozději 

dne 31. prosince běžného roku v termínu dohodnutém telefonicky a nebo emailem. Pokud nedojde k dohodě o termínu dodání 

do 15. prosince, propadá zaplacená cena dodavateli jako smluvní pokuta. Objednávka je po jejím podpisu zrušitelná jen na 

základě dohody odběratele a dodavatele. Nabídka je platná pro přijetí pouze v týdnu, pro který je vytvořena, k uhrazení celkové 

ceny musí dojít nejpozději v pondělí následujícím po týdnu, pro který nabídka platila.   

Vzhledem k objektivně daným možnostem nakládky přibližné hmotnosti objednaného zboží, dohodli se odběratel 

a dodavatel, že odběratel je povinen přijmout dodávané zboží v hmotnostním rozsahu objednaného množství + až 500kg. 

Dodavatel se zavazuje, že bude vyvíjet snahu naložit množství co nejvíce se blížící množství objednanému. Množství dodané 

nad rámec objednaného a již zaplaceného množství uhradí odběratel při převzetí zboží v hotovosti, kdy nadlimitní zboží bude 

účtováno cenou dodavatele určenou v této smlouvě.  

Nebude-li smlouva podepsána za fyzické účasti dodavatele a odběratele v sídle dodavatele, účastníci souhlasí s tím, že smlouva 

bude uzavřena tak, že bude mezi účastníky zaslána emailem a po jejím podepsání ze strany odběratele bude na naskenovanou 

kopii doplněn souhlas dodavatele a sken zaslán zpět emailem odběrateli. 

 

V……………….. dne …………………..     …………………………………… 

           Podpis odběratele 

 

Dodavatel souhlasí:  ………………………………… 

 
1 Uvedená lhůta platí s výhradou zásahu vyšší moci či nemožnosti plnění ze strany dodavatele z důvodu nedostatku uhlí na trhu. V takovém případě dodá 

dodavatel uhlí v nejbližším možném termínu 

nabídka č./VS:    1 2 0 2 2 


