C`

nøpnvnﬂ „únik

OBJEDNÁVKA

měn

Liberce a Jablonce nad Nisou,

voŘs-2019-000748

a. S.

List Č_

1

V

Dodavatel

Odběratel

CROSS Zlín,

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
a. S.

Hodkovická 669

76302

Spisová Značka
.

,

a.s.

Hasičská 397

46312 Liberec 23
DIČ CZ47311975
IČO 47311975

OR KS Usın n/L, øudlı 8,

,

Zlin

IČO

vløžka 372

80715288

DIČ

CZ80715288

Kód spojení dodavatele

příjemce

ZPŰ5°b d°p'aVY
Způsob úhrady
Dndani podmínky

Banknvnínn pfęvndęm

Ceny jsou uváděny

Bez daně

_

Datum dodání
Datum vytvoření

30 dnú

22.11.2019
Lavička Ludvík

Vytvořil

Zodpovědná osoba
Vlastní Spojení

Schváleno

Stav Schválení

+420 485 344 111
+420 485 105 426

Telefon

Fax

E-mail

Předmět
Oprava poškozeného stożáru SSZ - Vratiskavice-kostel

Kód zboží

Ohjednáno MJ

Název zboží

výsledné

oprava poškozeného stużáru

Cena za

Objednàno Skladov
výslednéá MJ

jednotku

Cena celkem

SSZ -

diagnoslikaidodání materiálu. montážní práne

Cena celkem bez DPH

52 889,00

CZK

'

Razítko a podpis dodavatele
Ostatní parametıy smlouvy:

Fzkıuvﬂ musi øhszhøvﬂı hvønlè sıﬂnúﬂnınizh pfeuepsznyøh úøeıú ćislø nhleúnávxy z veskere náleżnøsn v søuızúu s pızınym znènim zákøns n úenl z pnúﬂnè høúnnıv ćisıø 235/2004 SD
vzızhyi Kıevè nelsnu ømeúnávxøu uørﬂvenyi se Hal pnslušnýnn usısnøvsnlvnl øhćznsxèhø zákoníku.
~ Pfnúávslleii zhøløvnıeı
le pøvlnen ph øhnhødnim slyı‹u pıynøuçlvn z nhjeanávxv úøóvżøvﬂı øhennè pfeuplsy zn nzhrsnè zćrsvi e hezpećnnsın pfáøe, pøżﬂrnl ønhfsnê a ČSN lﬂx aby nezøúsøhlı øhleunele
Sıane-ll se maxi le pøvlnen zpúsønenøu škøeu v plná výš. uhvﬂull
- ohıeúnávlxﬂ
v pﬂpzáêi že ze ømednzıeıe nøúepise feúneı spølećnøsn, nehø nèkıerý z øúoøvnýeh fećnıeıu spøıećnøsıx
pısxná
pøuze
›z
- cena je slznøvens ısıxø pevná z návøh na zzplﬂøeni vznlká uskuıečnènlm pınèni bez ved Q nsúøﬂèllﬂı
› Pvøøávzlleli zhnlnvnel pnjzıizn - pınênlvn svnıøuvv søuhlﬂsl s uveaenýnv psvzvneln,
v
v

Il

smıuvnı slrsny heıøu na vêﬂømıﬂ že laln smlouva buúe zveřeınênz v reglsıru smıuv pøaıe zákona č 340/2015 sh
a 0 reglsıru smluv (zákon 0 reglsıru smluv).

l

n zvıášinich pøúminkáeh úćlnnøsıl nšxlerýøh smluv uvefeınøváni ıêehln smluv

