
OBJEDNAVKA
objetlnale!: TECHNICKÉSLUŽBYMĚSTACHovĺUTovA,PŘÍsPĚVKovÁORGÄNItaACE

sÍoLo: NÁvĺ. l.vĺÁĺp 89, 4300 l CHoMUToV
Příspěvková oľganizaceje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kľajským soudem v Ústĺ nad Labem v oddílĺr Pr, vloŽce číslo 630

ĺCo: 000790ó5 DlC CZ 000790ó5
BANKoVNÍ SI'oJh'Ni:

FA}

DODACĺ LHtjTA: Dte dohody

Řada dokladu
Čĺslo dokladu

ZakźVk^

701

190003

oBJEDNÁvxa čÍslo: 70t 190003

V cHoIlĺUTovĚ oNľ: 4.l.2olg DodavgÍel:

PS-SVETELNE ZDROJE, s.ľ.o
Na Valích l0l8
44001 touny

lČ : 25479857

DIČ : C'125419857

obiednáváme u Vás celoročně. elektro materiál. oDraVV a sluŽbv dle ootřebv

pŘpsľn oZNAčENÍ pŘnpľvtĚľu oBJEDNÁvKY

ZPŮsoBD9PRÁVY: dohodou do sídla objednatele

Úhľaĺla bude provedena na základě F'AKTURY - DAŇovEHo DOKLADU' kterou dodavatel zašle na adresu objednatele. Úhrada

bude provedena do 30_ti dnů po obdržení oprávněně vystavené ľaktury - daňového dokladu. Fakturu_daňový doklad lze vystavit

za předpokladu' že byl předmět objednávky dodavatelem dodán úplně a objednatelem převzat úplně a bez vad.

ZVIOCNEN KODBERU: Ť-L'Ý ^ '

OSTATNI POZADAVKY SPOJENE S DODAVKOU PREDMETU OBJEDNAVKY

DAŇovÝ oBĎH: Pro ěinnost, které se pŕedmět objednávky týká' je objednatel plátcem DPH.

Infoľmace o ľegistľu smluv
Smltlvnĺ stľany.isou si plně vědomy zákonné povinnosti od l' 7.. 20 l6 uveřejnit dle zákona č' 340/2015sb., o zvláštních podninkách účinnosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje,
mění, nahrazuje nebo ľuŠí, včetně smlouvy samotné , a to pľostředn ictvím ľegistru smluv' Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumĺ
vloŽení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registľu smlrrv do registľu smluv.

Smluvní strany beľou na vědomí, Že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost smlouvy nastává dnem zveřejnění v regĺstľu
smluv.

Tímto potvľzuji Vaši objednávku:
Datum:

Podpis
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