
A Døpnvnflnøflnııx znèxz OBJEDNÁVKA VOŘS-2020-000439 
Lbuuılıflommđflbou ıı. 

Nódbêratel Dodavatel 

Lis! Č, 1 

š* š\ 

Dopravní podnık mèsl Liberce a Jablonce nad Nısou, ABIRAIL CZ s.r.o. 
3. S. 

Mrštíkova 3 Peroutková 290/5 
46171 LIBEREC III 60200 Bmø 
IČO 47311975 DIČ CZ47311975 

Spısovà Značka 
. ı‹':0 OR KS usfl n/L, nødiı 8, vıøżka 372 

Příjemce 

01732544 DIČ CZ01732544 

Kód Spøjëfli dođavalele 

Způsob dopravy 
Zousob urırady 
Dodacı podmınky 
Ceny |Sou uváděny 

Bankovním převodem › 30 dnu 

Be: dané 

Dalum dudánı 1,9 2020 
Datum vytvoření 17.6.2020 
Vyıvoìıl Lavıćka Ludvík 
Zødpovèdna osoba 
Vlastní Spojení 
Stav Sđıvàleni $CľıvàIen0 

Telefon 

Fax 
E‹mall 

+420 455 344 111 
+420 485 105 426 

Předmět 

lD908 - Sćilaci rámy do dopravních prostředků MHD 

KM xhøıı Nııøv ıhøzi ohflzúnánn MJ 
výxııflnê 

Obiednána Skladov Cana za Cena cıłkııvı 
výsledné S MJ hđnmku 

aUl0ľľl3lICI(é Dülìilàfli 05017 60 \/020616 BUS délky 
15m (4 dveřêl 

Cena celkem bez DPH 1 365 920,00 CZK 

c

a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele 

Oslatni parametry smlouvy: 
nnnzfl n-„nr ønçzrxnnzx xvøvnø flnnøønnøn nvøøøøflflnynn .nz,..hfln nnønvn-nr, z vnšnvn nzzxxøflxl ~ flø„ı.n„ 5 x›ınxn,n-1 znønvv zøøflz 0 nøn z nnøzfln nzznzxx, nnflø žšsrzcoı sn 
vzızflv ıızfl nnxøn øhnøvwnøv nnvzvęvn n nn. øhflıvxnynx. nxťønøvęn-znx nhzflnxızhfl zzxønfln 
Pxøflznnøzn znøıøvmn ,n nnnnnvv vir xxmøúxvm xıyxn ønynøøęnfl z øø,=nnz.›. øøúzvvaøhęcvw øčęnøfl, zz wnnè zavzvr n nzvflmflr „Q ,mann øøvflvxø = CSN ızn ah, nęzvnxøzøfl nznęęıvxøn 

$lIľIE“lı SE lak V\§fi ab ÄÄOG 'v N ,ępnvn znns enønè n v nm vy; n aaxı 
Oımınavxz ,e nızrnfl øønzę ˇ nhpfløè żø Jv zn øhnflnzıøıę nnøflprxe izøvxęı šıvøzznøflr. nem nzxręvy z øúnnvnyzn nzørıęrn Spørežzıøáh 
cına yę sranøvflflz ,nn øzvna š nflvøh na xzpıxęnx vznúxz vżıwnćnęnnm nınênr bez vw a nćanúmn 
Pvøønvınnx zrvøfløvnrøı nžqęınvn . nınżnvn vnıøvvy øønmflnflr 5 nvøzıø‹v,,„nøırameı-ˇ 

Smhnvn snah, nn., na vvønvn. ze rzxø vnćønn hm zveıqrønz v ıflvwn flvvvnv øøøvê zz›‹ø‹xz 4 30/2015 Sc n zvızıżxnnnh ıvx
n 0 vıçsrnz smınv lzàım 0 vęgvżıvv sflınøı 


