
OBJEDNÁVKA číslo objednávky: 32/2019/MTZ 

Dopravní podnik města Ceské Budějovice, a. s. 
Novohradská 738/40 
370 01 české Budějovice 
bankovní spojeni č. účtu: 

zápis v OR vedeném Krajským soudem vč. Budějovicích pod spis. zn.: oddíl B, vložka 868 

IČ: 25166115 

DIČ: CZ25166115 

DODAVATEL 

název: Elektroline a.s. datum: 8.4.2019 
divize: MTZ sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 - Kobylisy 

vyřizuje: 
e-mail: 

telefon: 

IČ: 45312338 DIČ: CZ45312338 

Místo dodání: DP - vozovna trolejbusů, Horní 22, 370 04 České Budějovice 

Termín dodáni: 0, S. 2019 
Z ůsob odběru: Dodavatelsk 

Předmět ob"ednávk na základě poptávkového řízení 89/2019/MTZ objednáváme: 

229 040 izolátor dvojitý zátočinový - na převěs 

Cena uvedena bez DPH 

53580,-Kč 

áležiro!.ti faktu : fakluru s odkazem na t.lslo objednávky spolu s přiloženou potvrzenou objedniwkou a dodaclm li$tern, dillo so 1-;pecilil<at:I zbo!J nubo \.lužby a potvrzenou 2fm;čnl dobou 2ašlcte na 
dresu objednatele. Faktura ,nusl dálo sphiovat vuškc1f) 11illcžitosti dlG platných p1úvnlch pfctlµlsú li u píone\iontl daňovó po'linno:.;tl č, dlo Klasirikacu pl'odukce {CZ·CPA). 

Splatnost faktury: 30 dn(1 od data dorul':enl na admr.u r.lclla ohjndnatflle uvedeného pa h'lto objnr1nf'ťlce. 

Podmínky dodáni: 
Právnf vztah mezi dodavatelem a objednatelem se potvrzením či splněnfm objednávky rldf pffsl. usl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 2ákonfku, v platném zněnl. Dodavatel je povinen dodat pfedmět 
objednávky ve lhůtě uvedené v tóto objednávce. Dobu dodáni v rámci této lh0ty určuje objednatel. Dodavatel se zavazuje sdělit objednateli dobu dodáni vždy nejméně jeden pracovnl den pfcdem. Dodavatel 
nenl oprávněn boz p1edchozlho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku vůči objednateli vzniklou na základě této objednávky trelf osobě. Pfijetl objednávky s dodatkem nebo 
odchylkou se vylučuje, nebudou�i nésledně písemně akceptovány objednatelem. V pflpadě, 2e predmět objednávky podlóhá režimu pfsemně uzavrené smlouvy, je tato skutečnost uvedena v pfedmělu 
objednávky. 

Dodavatel se zavazuje bez zbytečného prodlonl oznámit objednateli svou insolvenci, nebo hrozbu jej Iho vzniku. Objednatel je v pffpadě podezrenl na Insolvenci dodavatele, nebo podezfenl na neuhrazeni DPH, 
nebo její kráceni či vylákáni dafiové \lýhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plněn! pflmo pílslušnému FÚ, a to v návaznosti na §109 a §109a z.č.235/2004Sb. v platném zněnl. V 
takovém pílpadě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámf dodavateli. Úhradou DPH na účel FÚ se pohledávka dodavatele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na 
dalšl ustanoveni smlouvy za uhrazenou. Zárover'I dodavatel neprodleně oznámí, zda takto provedené platby je evidována jeho správcem danň. 
Dodavatel potvrdl Jl(ijetr a akceptaci objednávky plsemným strvzenlm na této objednávce, popr. s uvedenlm č. objedtu\vky na výše uvedený e•mail, nebo a lo nojpozději do 2 dnů od prijetl, j

i
nak je objednatel 

oprávněn objednávku bez náhrady zrušit. 

Objednatel: Akceptace a potvrzení objednávky dodavatelem: 
v dle podm Inek z. č. 340/2015 Sb. v platném zněnl. 

lektroline a.s. 
K Láuví 1805/20 

CZ-"184 00 Praha 8 
el.: +420 28'1 086 217 
ax: +420 284 021 123 

datum, razítko, podpis 




