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- Dodavatel.

IČO. 24312819 DIČ CZ24312819
SEQme 3.r.0.

Dlouhá 176
263 01 Dobříš 1

Daium vystaveni 21.10.2019
Datum dodání:
Forma dopravy

",na D; H
bez DPH (:) Dpl!

Čäs:ka
celkem

66 400,00 21 14 36:,OC 92 764,0[,

Celková cena s DPH: 82 764,00 Kč

S lek:l:.10.. Zašli,·1 1 8:Orit JL·eartav.y,
l'].tida za posky:IL-16 01.én: r)Jce ctí jövdlul. Ifevedena r.b uže: dodavate.c 7Vefejnt,y pidle §9é
iakonb r rel splavcem amnä a :o . v pfipáaě, 20 :.3 ísk:cíe, nebe na daný.ovr- doklódo bJde uveden
:jr.ý tankovni ú'gp. 7 kuri rinaavutel nebide mi- Dankcvr.. úče: zvořalněný poale Siä zákona o DPH
sprAv:em dané, rr.veae odrlé: 1:,·1 ůh:adu ľl., ba:K.·vrlt ú·'8: &1! po Éehc :veře-·něni aplávcüm det, č, 4:iíi
by byl odbéta:e. v Ý,i aleni 5 T:hrado, . Zvťí e něj.1 hd..F: z,L:. u:ti] správi:crt dan# 07-.áml ci:>davar,?.
0,·. (,lik : dor:é 'ai) ' il e .1.

Fýl p.ná.: r.aci 5,· COL·,- tiez 1-,Pil:
"S Ohledem Ka 11*-1 zd·.-na Ť. '401:815 Sr. St., ....1.9. Z :!T Ce 1 -zadi:]10.-,9 zasláni pisemne
ai.Lcpzäce :*-1.:4., ti: Léta .k f ednávky, 4 LI.· 1,. - INŮ . 1 leJ nč zas-ťint . Bez pl>emré okceptace
ncl:e -41·- nni#dr47<., p ·:ai-vi' ., pl.,Ln , a r.e-, žä % .: 9:ái:,1 sčinA·Í. Ne,ade- il leay akcep'ese
QL]eur.avky aziutená v pciai: var.ém I eimint, b-cie -_- prvažcvanu za car·:t.r.J·. ohlednťivky, a tudiž .
ni nek./Löu E:.. .rie,i·imin.- #*dne závcle<%·."
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1. .Jja: 5.ý:, d_t, 1:.4., Ph.I. 42.1 , 4:i, 41 1,

Si·fsvce. -3,·i> . čt..:
1, 1..,uziš , ..., '231.. i-ti.
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Mll·.Qů. :42 Na.e, tru..,21.y
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