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DoDACĺ lHÜTł: Dle dohody TYP oBJEDNÁvKy, dl" požadavku

Řada dokladu
Číslo dokladu

Zakźuka

70t
200 I 62

oBJEDNÁVKł Čĺslo: 70t200ló2

v cÍlołltjTovĚ oln: Ż9J.ŻaŻ} Dodavatel :

G7,a.s.
Tylova 541

4J60t Litvinov - Hornĺ Litvínov

lĆ:63l45880
DIĆ : CZ63l.ĺ5880

PŘESNÉ oZNAČENÍ pŘrou Ěľu oBJEDNÁVKY

nafty se závozem 30.4.2020 za cenu 17,69 kč/lbez DPH, s dopravou. PoŽadujeme přistáČenĺV
cenove na atn 29.4.2020 u 000 l motorovéze motorovou

TS digitální zaíizení

SoB DoPRAVł: ĺlohodou do sídla

Úhľaĺla budc provede na na základě F'ÄKTtiRY - DAŇovÉHo DoKLADĺ., kterou dodavatel zašlc ne aclresu objeĺInatelc.

budeproveĺlenaĺloJ0-ti ĺlnůpoobdrŽeníoprávněněvystĺvenéfaktury-daňovéhodoklaĺlu.}_aktuľu-dĺňovýĺJoklad lzevystävit

u, že byl přeĺlmět objcdnávky ĺtoĺlavatelem dodĺĺn úplně ł objednatelem převzat úplně a bez veĺl.za předpoklad

I jhrada

ZivloCNň,N K oDBĚRU

DAŇovÝ oBĚH: Pro čĺnnost. ktcré se přcĺlmět objednávky ť'v"ká' je objeĺlnatel plátcem Dl'řl

l'K\' sPo.'ENE S DoDÁVKoĺ':osTATNi PŘEDM Ěľtĺ os.leoľÁvxv:

Infoľmace o registru smluv
Smluvni suany jsou si plně vě<lomy zäkonne povinnosti od l. 7.' 20l6 uveřejnit dle zákona č. 340/20l ssb., o zvláštnich podminkách účinnosti

něktenjch smluv, uveřejňovanĺ těchio snrluv a ĺl registru smluv (ziikon o regis_tru smluv) všechny přípaĺlné dohody, kterymi sc smlouva doplňuje'

měnĺ' nahĺazuje nebo nlšĺ' včetně smlou\} ,urnotn]é ' u to p..tř.dnictvím1egistru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumi

vloženi elektronickóho obrazu texto\,ého obsahu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákonuo registru smluv do ĺegistnr smluv'

Smlur.ĺrí stran_v berou na vědomĺ, Źe smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a úČinnost smlouvY nastává dnem zveřejněnĺ v ĺegistru

smluv

Tímto potvľzuji Vaši objednávku:

Datum: 29 0ü. 7020
Podpisl
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