
OBJEDNÁVKA čislo objednávky: 191081 

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 

Novohradská 738/40 

370 01 Ceské Budějovice 
bankovni spojeni: č. účtu: 

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

IČ: 25166115 

DIC: CZ25166115 

DODAVATEL 

datum: 27,08.2019 
divize: odděleni nákupu a logistiky 

název: Elektrizace železnic Praha a.s. 
sidlo: Praha 4 - Nusle 

vyřizuje: 

e-mail: 

telefon: 
mobil: 

I_ IČ: 47115921 
_____ _ 

Faktury zasilejte na sběrný e-maii Lakturace@dpmcb.cz 

V pfipadě zasiáni na jinou adresu nemusi být včas vyfizeny. 

Miato dodáni: 

Termin dodání: 28.08.2019 

Způsob odběru: dodavatelsky 

Mobilní trakční stožár I 1, OOI 114293 Kč/ks 
Poznámka: mobilní trakční stožár včetně základové konstrukce a kotevních prvků. Včetně dopravy 
dle CN 
poptávkové řízeni 
kontaktní osoba: 

'---

1
Pada1nky dodAn1: 

--- -

Pdvnl vatah med dodavateleir, a obj1tdnat.ele1J11 ••  potvrr.enln či  aplninlm objednávky fldi pfial. uat. d,k. č.  89/2012 Sb., občan.sk6ho ·dkonlku, v plat:ié111 
znin1.. Dodavatel je pov1n•n dodat pfedlr,it objedn6vky ve lh6tf uveden• v t6to objedn'-vce. Dobu dod6n1 v rt•ei t6to lhi\ty určuje objednat.tl. Dodavatel 
•• uvatuje ad6lit objednateli dobu dodáni vidy nejni6nl jeden pracovn1 den ptedera. Dodavatel nen1 opr6vněn bez. ptedchoziho pbe.JMého aouhluu 

o.bjtdnatelt postoupit jakoukoli svou pohledávku v6či objednateli vzniklou na zlkladf t6tc objed.ntvky tfet1 osoba. Plijeti !>bjedolvky s dodatkccn nobo 
cdchylkou •• vylučuje, nebudou-li nAsledni pheani! akceptovAny objednatelem, V pf!padli, h, pfadll.At cbjednA.vky podl�hA r'lltimu piselllnl uuwtent sralffUVy, 
je tato skutečnost uvedena v pfeclm6tu objednlvky, 
Dodavatel •• uvaz.uje bez zbyte�ného prodlcni o:zn6mit objed.nateli svou insolvenci, nebo hrozbu jejiho vzniku. Objedrlat.el j@ v pfipadi podu.fani na 
insolvenci dodavatele, nebo podu:teni na neuhrazeni DPH, nebo jeji kricen1 či vy1,u.n1 daňové vghody opttvnén odv6et čht.ku DPH 11: uall:utečnintho 
:danitelnáhc plnlnl přirao přl.slušnómu FÓ, a t::> v návaznosti na §109 a S109a z.l:.23S/2004Sb. v plat.né.m zněnl. v takové• pfipadě tut.o skutečnot11t 
objadnat•l bez :z.byteěn6hn odk.ladu 0.2.nl.'n.l dodavatAli. Ohradou oru na Qěat. FO •• pohlad.ivka dodavatel& vQěi objedn11;t11.li v ěi�tctt uhr•z•nli OPU povaluj• 

ci ohledu na d,illi uo;tanoveni :smlouvy za uhraienou. ZA.roveň dodavatel ncprodlen6 of.n.lm1., zda t.aikt.o proveden.i platby je •vidovtna jeho aprivcom dani. 
Dodavatel pctv:rd1 ptijoti a Akc„ptaci objednA.vky p1:se-...,,ý.,. :strvzenlll na tlito objodn4vco, p:ipt. a uvedenlo ě. objednA.vky na v.9'Je uvedený e -mall, nebo � 
to nejpozd6ji do 2 d od · ,alel op:rlvněn objedná.vku bez nAh:rady zrušit. 

Objednatel: Akceptace a potvrzení objednávky dodavatelem: 

Dolrmf!Hldillkllhta6esltludlltYlot,a.s. 
Objedti&vh I 1ltcepuoi �'J<k tlVthlfllflt V utlě�ňZltcěZ'ělézhi�artafia" ct:s�ta 1nbl. 

-stí Hrdírnl 1693/4a 
00 Praha 4 - Nusle 

Ič 47115921 
20 300/8 

l datum, razítko, podpis 




