
název :

Tel/Fax /

IČO/DIČ /

banka :

Název a číslo zakázky :                                č. účtu :

email :

IČ : 25869523
DIČ : CZ25869523
Tel : Dodací lhůta :   od         do 17.07.2020
Fax : Adresa dodání: Orlová

Kontaktní osoba: TEL: 

Název a specifikace Mj Počet Mj Cena za Mj Cena celkem

Objednáváme u Vás :

Cena celkem bez DPH:

V případě, že cena dle této objednávky přesahuje částku 100.000,- Kč bez DPH, strany se zavazují nahradit tuto objednávku smlouvou, a to nejpozději k 
zahájení realizace předmětu dle této objednávky. . 

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT. 
Dodavatel díla je povinen na zakázce zavést vlastní stavební deník dle vyhl. 499/2006 Sb. a pravidelné provádět zápisy o provedných pracích. 
Platební a dodací podmínky :

Pokud se strany nedohodnou jinak, splatnost faktury je 45 dnů ode dne doručení faktury.

ZA ODBĚRATELE VYŘIZUJE: TEL: POTVRZENÍ DODAVATELE : TEL: 

PODPIS : PODPIS :

V Olomouci
DATUM : 3.4.2020 DATUM :

Frézování  a pokládku AHV dle Vaší cenové nabídky ze dne 17.3.2020. Termíny nástupu předběžně: frézování 6.5.2020 obě zdi, pokládka AHV 16.-
17.7.2020 obě zdi. Bude upřesněno s dostatečným předstihem.

S dodáním zboží musí být doručen dodací list s číslem objednávky nebo číslem smlouvy a cenami.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu včetně uvedení čísla objednávky nebo čísla smlouvy. 

   Číslo objednávky uveďte na faktuře a dodacím listě. 

Vyhrazujeme si právo změny rozsahu a termínů realizace díla do doby 2 týdnů před zahájením prací.

20013/070282/OBJ/006

Albertova 229/21

OBJEDNÁVKA Č.:

Nedílnou součástí této objednávky jsou Obchodní podmínky z 1.1.2019, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti.

Kupující je oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky denně v případě prodlení  s řádným dodáním zboží. 

OPRAVA ŘÍMS OPĚRNÝCH ZDÍ NA SILNICI II/474 V ORLOVÉ OZ č.12 
V km 37,477-37,565, OZ Č.13 v km 37,795-37,851

6.5.2020

adresa :

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

47674725

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Olomouc  779 00

Československé armády 877/20

Fakturační adresa odběratele : dodavatel :

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

nikací

20013

779 00 Olomouc 71000 Ostrava - Slezská Ostrava




