
801Číslo dokladu 190132:

Popis dodávky 003 oprava motoru e.č.204
Způsob dopravy Dodavatel

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 003   

Místo určení :

Jateční 426
400 19 Ústí nad Labem-Předlice

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.

Datum pořízení : 09.04.2019

Požadovaný termín dodání : dle dohody

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Obchodní 110
251 01 Čestlice

IČO DIČ27103374 CZ27103374: :

Cummins Czech Republic s.r.o.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u Vás opravu motoru vozu Solaris ev.č. 204 dle nabídky č. 19097 ze dne 06.
03. 2019.
Výrobní číslo motoru/ESN: 73511542
Broušení bloku, uložení vložek ks

Kliková hřídej leštění/přebrus ks

Ložiska hlavní standart ks

přebrusová ks

Ložiska ojniční standart ks

přebrusová ks

vačková hřídel ks

klínek vačkový ks

axiální ložisko vačková hřídel ks

ložisko vačka ks

sada těsnění horní ks

sada těsnění spodní ks

hlava válců ks

vložka válce ks

píst ks

pístní čep ks

ojnice ks

svíčka zapalovací ks

termostat ks

pal. Ventil ks

pin dowel ks

zátka ks

o kroužek ks

zátka ks

chladič EGR ks

montovací sada EGR ks

hadice ks

spona ks

šroub ks

sponka ks

matka ks

matka turbo ks

trubka ks

koleno ks

olej j

Objednávka :
Vystavil :
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801Číslo dokladu 190132: /003   

Ústí nad Labem

Odběratel : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

400 01

OBJEDNÁVKA

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

olejový filtr ks

pal. Filtr ks

el. svazek motoru ks

el. svazek zapalování ks

vodní filtr ks

o krouzek ks

O Ring komora setrvačník ks

O Ring prsa olej ks

O Ring prsa olej j

Podložka engine coolant vent ks

O Ring oil drain Breather ks

O ring na mazani olejem FP ks

Hodinová sazba hod.

Nespecifikované vícenáklady, odhad 
(Během opravy a kompletace motoru mohou nastat okolnosti, kdy
bude potřeba doobjednat další díly, buď kvůli jejich nepoužitelnosti, opotřebení)

543 689,75

543 689,75Celkem  Kč bez DPH

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí,
pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii
objednávky prosím přiložte.

V případě povinnosti zveřejnění  této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“    

Objednávka :
Vystavil :

801190132 Strana: 2  / 2Zpracováno systémem HELIOS Orange

Telefon : E-mail :

/ 003   


