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Liberce a Jablonce nad Nisou,

OBJEDNÁVKA

VOŘS-2019-000824

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

ORIGO AUTOSKLO s.r.o.

Mrštikova 3

Zahradní 3322

a. S.

46171

LIBERECIII

IČO 47311975

DIČ CZ47311975

.

Uslí n/L, Oddíl B, vložka

IČO

372

příjemce

Ťžó//2

43401 Most

Spisová Značka

OR KS

1

DIČ

48288811

CZ48288811

Kód spojení dodavatele

Zpü5°b d°p"aVY
Způsob úhrady
Dodací podmínky
Ceny jsou uváděny

Datum dodání
Datum vytvoření

Bankøvnim převodem _ 30 dnů

18.12.2019
Růžička Miloslav

Vytvořil

Z°dp°Vëd"á °5°ba

Bez daně

Vlastní spojení

Stav Schválení

Schváleno

+420 485 344 111
+420 485 105 426

Telefon

Fax

E-mail

Předmět
Škodní událost ze dne 11.12.2019

Kód zboží

Objednáno MJ

Název zboži

Výměna

výsledné

Objednáno Skladov
výsledné á

MJ

Cena za
jednotku

Cena celkem

čelního Skla

Cena celkem bez DPH

Razítko a podpis

52 685,00

'äavate/e

Razítjo a

z

CZK

Odpis odběratele

Ostatní parametry smlouvy:
Fzkınvø vnnsi øhszhøvzı kvøvﬂè Sıﬂnúzmnnøh nfeﬂèpżznyøh úúﬂjú čiﬂıø ømêúnávhy z vøšnvê náıèżnvsıx v Sønlﬂan 5 pıaınym znênivn záknna ø dan. z pfivxznê høúnnly čislø 285/2004 sh
vztahy, která nenﬂøn nhjeﬂnávknn upraveny, se nať pfišınšnývnx vstanøvenvnı nhćﬂnskèhø záhnnixn
Pnxıávﬂıini. zhøıøvnøı ıe nøvlnęn ph nhøhøúnivn ﬂıyxn nıynønzivn z nhieønávky øøxxrżøvaı øhøønê pfzøplzy ø øøhvznè závzvnˇ ø nzzpećnøsn pváøø. ønžávni ønnvznê z CSN tak
any nezpúﬂøhxl øhvzúnaıę
Sıznęvın se tax, ne pøvxnnn zpúﬂøhęnnn škøúu v plnè výši nhvzún
Ohıeúnávka ,e przıná pouze v připadá. že in za øhieúnzzıeıe pøﬂępššz føønøı Spnıećnnzın nehø nèkıøvý z øﬂhøvnýøh feúneıú Spøıaćnøsın
- cena
ne žıznøvenz vaku pevná n návøx nn zønıønønú vzniká nxınnzęćnènrvn pinènš bez vzd z nęzıøzıêıkú
- Pvøúávzﬂøi,
zhøıøviıﬂl øﬂjzıim v pınènvn ﬂvnlnnvy Sønhlﬂﬂz 5 nveøenynnv pafzmeıvy
v
v
v

sfnlnvni ﬂıvøny hevøn na vèzıøvnr. żz Lﬂıø Snvøuvz hnóz zveřelnèna v vegeınv snnınv pøúle záxønz ć 340/2015 sh ø zvlášﬂ
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