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Odběratel : Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO : 25220683    DIČ : CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998

Fakturační místo : Plzeňské městské dopravní podniky,a.s., Denisovo nábř. č.p. 920/12, 303 23 Plzeň

Doba splatnosti 30 dní, pokud není písemně upraveno jinak.

Na daňovém dokladu uvádějte přesné a úplné označení podniku včetně IČO, DIČ a čísla objednávky.

V případě nedostatku bude daňový doklad zaslán zpět.

V souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, Vám zasíláme tuto objednávku a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a

odběr služeb PMDP, a.s., které jsou nedílnou součástí objednávky a jsou ke stažení na webu PMDP, a.s.:

http://www.pmdp.cz/o-nas/povinne-udaje/zakon-106-1999-sb/ 

PMDP, a.s. je subjektem povinným zveřejňovat vybrané smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle

citovanéhozákona a PMDP, a.s. zajistí její zveřejnění nejpozději do 30 dnů od uzavření. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahuje tato 

objednávky obchodní tajemství a jako taková bude zveřejněna v plném  rozsahu, včetně případných příloh. Objednávka se stává účinnou 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tato objednávka a její přijeti navazuje na smlouvu č.:  999
_______________________________________________________________________

Pol. Označení Cena/MJ Množství MJ Částka
_______________________________________________________________________

001 Objednáváme u Vás:                          100.000,00          1,00   JV        100.000,00
 opravy vozidel, dílčí plnění dodávek zboží a dalších služeb, jejichž realizace je předpokládána v průběhu
roku 2019.
Termín plnění: na základě telefonické objednávky průběžně od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

Celková předpokládaná hodnota plnění uvedená v této objednávce není závazná a dodavateli nevzniká
nárok na její celkovou úhradu bez předchozího plnění. Tato celková cena je však sjednána jako maximální
a její konečná výše bude odvislá na celkovém poptaném plnění ze strany objednatele.

AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292
530 09 PARDUBICE

Vaše číslo u nás: 706495
Ičo :  Dič : 

Dodejte na adresu :

PMDP, a.s.

Termín dodávky do 31.12.2019

Referent :

Telefon  :

Fax      :

E-mail   :
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Pol. Označení Cena/MJ Množství MJ Částka
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Celkem bez DPH:           100.000,00  CZK

__________Potvrzení dodavatele__________

Výše uvedenou nabídku (objednávku) tímto bez výhrad přijímám

a potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil a v plném rozsahu

přistupuji k Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup zboží

a odběr služeb PMDP, a.s.

Jméno a podpis      :  ....................................                               ....................................

Funkce :

Razítko :
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