Plzeňské mésUké dopravní podniky, a.s.

.

EUROVIA

,

Počet listůPatumZ7

0. privátní:

Objednávka č. 4243083791
U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

Přiděleno;

..1 2 -03- 2019

došio:

Č. evidenční^^^^

7, . IQ.09.2019 ;
Počet příloh:
/

Skartační znak:

Objednatel

Dodavatel

EUROVIA CS, a.s.
závod Plzeň
Lobezská 74
326 00 Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky,
a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
303 23 Plzeň
Dodavatel č.

1220005256

Vaše č. telefonu
Dodací adresa:

Fakturační adresa
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Praha 1, Národní 138/10
MUCODE 1501 závod Plzeň
PO Box 202
160 41 Praha 6
euroviacs.faktury@eurovia.cz

301 00 Plzeň 1

Platební podmínky:

60 dni po doručení faktury

Název stavby

Parkoviště Lábkova

Číslo stavby
Dodací lhůta
Zpracoval(a)
T/
GSM/
F/
E/

1501.9010409VHA.01

fakturace dle soupisu prací
pozastávka 10% do předání stavby investorovi
příloha BOZP a PO
nabídky VO a trakční sloup.
Pol.

Množství Jedn.

Označeni

Cena za měr.
jedn. (Kč)

Cena
bez DPH (Kč)

00010

VO dodávka a montáž

1

JV

127.158,0

127.158,00

00020

překládka trakčního sloupu

1

JV

173.000,0

173.000,00

Cena celkem bez DPH (Kč)

300.158,00

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné
formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímáni faktur jsou umístěné na webu společnosti www.eurovla.cz v sekci „Pro dodavatele". Na faktuře
musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelem potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem plněni
zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky
stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude
faktura akceptována.
Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel kromě legislativních
požadavků dodržovat i požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, O2P umístěné na webu společnosti www.eurovia.cz
v sekci „Pro dodavatele“.
Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění
Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. V případě porušeni zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny
poskytnutého plnění.
Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrdte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v
kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelem písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které
objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny
v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatele, případně na www.eurovia.cz, v záložce ,.GDPR". Nepokračujte v
komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednateli

1 1 -03- 2019
EUROVIA CS, a.s. závod Plzeň Lobezská 74 326 00 Plzeň
T/ +420 376 901 255 - F/ +420 376 901 272 - www.eurovia.cz
IČ : 45274924, DIČ : CZ45274924,
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1561

