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SMLOUVA O SDRUŽENEU PLNĚNÍ
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(část prvá)

o
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Smluvní strany:

1.

EKO-KOM, a.s.
IČ 25 3 47 0 1, DIČ: CZ25
1

-.l
(o
(,t
(o
13 47 0

l

se sídlem Na Panlrráci 1685/17,140 2lPraha 4,
zapsaláv obchodním rejstffku u Městského soudu v Prazg oddíl B.,vložka4763,
jejímžjménem jedná Pavel Urba4 ředitel klientského oddělení, nazžkladě plné moci ze dne l. prosince 20lQ
jejížkopie tvoří pfflohu ě l smlouly o sdruženém plnění,
bankovní spojení: ING Bank N.V. Prague Branch, č. účtu:1000366402/3500

IBAN: CZl0 3500 0000 00l0 0036 6402
BIC (SWIFT): INGBCZPP
adresa elekíronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen,,dodavatel') na straně jedné

a

2.

BUILDING PLAST, spol s r.o.
|č: 47 47

3

8 60,

DIč: CZ47

47

3 8

se sídlem (místem podnikání):

60

Nádražrí786,50351Chlumec nad Cidlinoq Česká republika

korespondenčníadresa: Nádražní786,5O3 5 1Chlumec nad Cidlinou, Česká republika
zapsartý v obchodním (živnostenském)rejsříku: KS Hradec Králové, oddíl C, s|ožka3235,
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu:107228419/0300
j ej ímžj ménem j edná (j ednaj ! : Pokorný Stanislav Ing., j ednate|
(dále

jen,,objednatel') na straně druhé

vavíralídnešníhodne, měsíce a roku na zikladě úplnéhokonsensu o všech nížeuvedených skutečnostech v souladu

l

s

písm. c) zákona č. 4771200I Sb., o obalech a o zrrrěně některých zékonlů,smlouvu o sdruženémplnění, jejížtext je
spolu s přílohami připojen níže;obě části smlouvy a přílohy spolu tvoří nedílný celek. Tento celek představuje jednotné
podmínky ve smyslu § 21 odst. l písm. a) zžkona o obalech.

§ 13 odst.

Tato smlouva nahrazuje dosavadní zrění smlouvy a nabývá účinnostidnem jejího uzavřeni, vztahuje se však i na veškeré
obaly a balené výrobky, které objednatel uvedl na hh či do oběhu od prvého dne kalendářního čtvrtletí, v němž byla smlouva
uzaťena, a na práva a povinnosti a úkony smluvních stran, které vzrikly (nastaly) po tomto datu; k tomuto dni se v plném
rozsahu nahrazuje dosavadní smlouva o sdruženém plnění, kterou smluvní strany uzavřely dne 06.08.2004 (dále jen jako
,,dřívějšísmlouvď'); v záležitosli účtovaníPoplatku a Odměny pro tzv. Podlimitní klienty podle této dřívějšísmlouvy se však
až do konce roku 2011 postupuje podle dřívějšísmlouvy (č1. VII) amláštni ustanovení o účtovaníOdměny podle čl. VIII a čl.
IX. této nově uzavíranésmlouvy se po tuto dobu nepoužijí,
Strany \.ýslovně souhlasí s tím, že všechna plnění vyičtovaná a poslcytnutá od prvého dne kalendářního čtvrtletí, v němž

byla smlouva uzaťena, se řídípodmínkami této nově uzaťenésmlouvy (např. dosud nevyúčtovanéálohy vystavené a
zaplacené podle dřívějšísmlouvy budou áčtovány jako zálohy zaplacené podle této nově uzaťené smlouvy), s výjimkou
Tnýše uvedenou.
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