
OBJEDNÁVKA číslo objednávkyffi; 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 

datum: 10.6.2019 
divize: UTS 

vyřizuje: 
e-mail: 

telefon: 

DODAVATEL 
název: Elektroline a.s. 

sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 - Kobylisy 
IČ: 45312338 DIČ: 

Místo dodání: DP - vozovn9rolejbusů, Horní 22, 370 04 České Budějovice 
Termín dodání: 3-4 týdny \/ 
Z ůsob odběru: Dodavatelsk 

Předmět ob"ednávk na základě poptávkového řízení č. 50/2018/MTZ objednáváme : 

dělič TBUS 08D - RM RI 100 plus 
dělič TBUS 08D - RM RI 100 minus 
cívka napěťová pro EV 600V 

Objenávka (akceptace) bude uveřejněna v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. v platném znění 

N.llt!žilosh tak1u : fakturu s odkaze-m na čl.do objedná'Jky spolu s přiloženou potvrzenou objtdnivkou a dodacim listem, dillo so spealikací ibo}J nubo služb-,, u potvrzenmJ 7.iHl.;Čnl doboll :ta.Slete na 
dresu objednatele. Fakh,ua mu�I dJle s phiovat vuške1fJ 11alclilosl1 dle platných pu,vnkh pfo:Jpis.u li u pfonetiono daňo'té po>1i111tooli č. dlo Kla:;1likacu p1odukco (CZ-CPA) 

S latnost taktu • 30 dnů od dat.i doručeni na adrP.fiU s/dia objP-dnatele uvedeného na !etn obJarlná'lr.P.. 

Pgdmlnky dodáni: 
P1ávnl vztah mezi dodava!elem a objednatelem se potvrzenlm či spln6nlm objednávky fldl p{lsl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku, v platném znění. Dodavalel je povinen dodal pfedmět 
objednávky ve lhůtě uvedené v léto objednávce, Dobu dodáni v rámci ti!lo lhůty určuje objednalel. Dodavatel se zavazuje sdělil objednateli dobu dodáni vždy nejméně jeden pracovnl den pfedem. Dodavatel 
nenl oprávněn bez pfedchozlho plsemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku v0či objednateli vzniklou na základě télo objednávky trelf osobě. Pňjell objednávky s dodatkem nebo 
odchylkou se vyfučuje, nebudou-i následně plsemně akceptovány objednatelem. V pflpadě, !e pfedm6t objednávky podléhá režimu písemně uzavfeně smlouvy, je lato skutečnost uvedena v predmětu 
objednávky. 

Dodavatel se za'tlazuje bez zbytečného prodlenl oználnt objednateli svou insolvenci, nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel jo v p(ipadě podezfenl na insolvenci dodavatele, nebo podez/enl na neuhrazeni 
DPH, nebo jejl kráceni či vy1ákánf daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plněni pflmo pllslušnému FŮ, a to v návaznosti na §,109 a §109a z.č.235/2004Sb. v platném 
znění. V lakovém prípadě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámf dodava1eM. Ůhradou DPH na účet FŮ se pohledávka dodavatele vůči objednaleti v částce uhrazené DPH považuje bez 
ohledu na dalšl ustanoveni smlouvy za uhrazenou. Zároveň dodavatel neprodleně oznáml, zda takto provedená �alby je evidována jeho správcem daně. 
Dodavatel potvrdl pňjetf a akceptaci objedná'tlky plsermým strvzenfm na této objednávce, popf. s uveden lm č. objednávky na výh uvedený e-mail, nebo a to nejpozději do 2 dnů od pi'ijetl, jinak je objednatel 
oprávněn objednávku bez náhrady zrušit. 

Objednatel: 

o.,nnl ••••* •hta Onu l11of1Jovltt, •·•· 
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Akceptace a potvrzení objednávky dodavatelem: 
Objednávka s akceptaci b�d� uverejně 
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tel.: +420 2 
fax: +420 2 




