
801Číslo dokladu 190276:

Popis dodávky 015 servis RZ2AZ9283
Způsob dopravy Vlastní

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 015   

Místo určení :

Jateční 426
400 19 Ústí nad Labem-Předlice

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.

Datum pořízení : 30.07.2019

Požadovaný termín dodání : dle dohody

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Poděbradská 292
530 09 Pardubice

IČO DIČ25298828 CZ25298828: :

AUTO IN s.r.o.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Bank.spojení:
Číslo účtu:

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

117397443/0300

Československá obchodní banka, a.s.

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u Vás servis služebního vozu Ford Transit RZ 2AZ 9283
- vypadává první rychlostní stupeň 

oprava spojka:
materiál:
  spojková sada (sada obsahuje dvouhmotnostní setrvačník, přítlačný talíř, spojkový talíř,
ložisko)
  spojovací materiál 
práce: 
  výměna spojkové sady a dvouhmotnostní setrvačník (při demontované převodovce)
 
oprava převodovky:
materiál: 
  kolo 1.+2. rychlost, vidličky řazení, ložiska, synchronizátory, klec ložisek, pouzdra, ložisko
hnací hřídel, pojistné kroužky,
  těsnění olejové, spojovací materíál, olej převodový, těsnící hmota, 
práce:
  demontáž převodovky, rozebrání, zjištění poškození, oprava převodovky, montáž
převodovky
 
výměna silentbloku převodovky:
materiál:
  silentblok
  spojovací materál 
práce:
  výměna silentbloku 

59 173,5559 173,5501,00

59 173,551,00

59 173,55Celkem  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.

Zasílání faktur:
Žádáme Vás o zaslání faktur níže nabízenými způsoby:
1) Na e-mail fakturace@dpmul.cz – musí být  elektronicky-digitálně podepsané,
2) Poštou – na adresu Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 40019 Ústí nad Labem –razítko + podpis
3) Do datové schránky ID: 7ecdrnn
4) Dodání faktury se zbožím (materiálem) – razítko + podpis

Objednávka :
Vystavil :

801190276
Pavel Jaroslav

Strana: 1  / 1Zpracováno systémem HELIOS Orange
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