
!\ Dopravní podnik měst OBJEDNÁVKA VOŘS-2020-000590 
Liberce a Jablonce nad Nisou. a. S. 

Lis' Č 1 

Odbiăratel Ďààayatel 7 
" 

/427%) 
Dopravní podnik mèsl Liberce a Jablonce nad Nisou, AKUMULÁTORY - Táborský s.r.o. 
a. S, 

Mršiikova 3 Kobylisy, Učitelská 1566/38 
46171 LIBEREC III 18200 Praha 
IČO 47311975 DIČ CZ47311975 CZE 
Spisová značka 
OR KS Usti n/L. Oddíl B, vložka 372 

Příjemce Kód spoienı dodavalele 

ICO 267315554 DIC cz2a738554 

Zpusub dopravy 
Zpusob úhrady 
Dodací podminky 

zaiislí dodavatel Dam,“ dodaní 
Datum vytvořenı 
Vylvořil 

Zodpovédııà Osoba 
Vlaslrıi spcleni 
Slav Schválení 

Bankovním převodem - 30 dnu 

Ceny jsou uváděny Bez dané

| 

-heflaeêe- M?1Ĺfl|.n ní 
248_2020 

Bñnćil Pelr 

Schváleno 
+420 485 344 111

7 
+420 485 105 426 

Telefon 
W W 77 

Fax 
E-mail 

Fred nıêı 
ˇ W W '_ 

Kód zbo!! Název ıbnżi Objeđnbnn MJ Objednáno Skladov Cena za 
výsledné výslıdrıéá MJ lıdnolku 

Cana celkem 

Hl346|10100 balerle a|kaI‹cl‹y akumıılálcrovy Článek KPH 100 P 

Cena celkem bez DPH 118 000,00 CZK 

__

Razil O podpis dodavalele Razítko a podpis odb raľele 

Oslalrıi parametry smlouvy: 
Fahınıfl znnsv ansafløvaı mm: sranúaıav,n:l-› øıeuèusanym naaln ćisln øiqzdnàvhy z vøšhnvfl na êžiznsh _ xøniann x pizinynx znvfln zzvnnz n fløn z nnflznż nnúnøı, zislo 235/E004 Su vzızhy hıøvz nø,flønøh,ønná-Ann nnvzvflıv, semøhfl1„;n,vn1nfl‹=nnvnn1fl nhćflnsxęnø xflxønún møzvflnin zhøzøvflz* ,É nøvvnfln çh flnflnnflnvnn nn. nl).-ønnnn z nhıøøvzm, øøøzzøvøi nnêznn nvęøøzs, ø ønnvflnè zflvfln a zvzzpzćnnżn vn øøzfl nl øxvnznø n OSN ıfl› čøv nøznzxøvll ømêınnız sıznn.1x zz ızın nz pø-„nøn znnflnnęnøn švnnn v øınø vyflv nzvzánı 
øınøønázťfl ıfl n flxnz øønzø x pžhzzıè že 11 za øhflønaièxø øøøêpižz vènvieı zøørzznnxfln nżcø nènnn, z øz1r,=vnyn›xiøúnvz„ fløøıêflnvsn cvnz iz xizv-,øønflz law pøvna z nznh nø zzpıflzęnn vznnlz nflhniż-:nènvˇfn øıvènn ınz van z nzflnúèrnn Pvøøflvønø- znøznzzız“ vžnøflvn ninønvn vnınn_v xn-„hıflfla x Wzfløvvynn vzvflvnzıv, 

sınlnvrn sırzny won 02 vênvml :a law 5›vv›øn.fl nnøê zvêveviè-vz v ıflgúıvn snvhn pøúıê zaflnˇvać 310 2015 si n znzšinvzfl nø:~vn›a 0 ıêgıxım šrnıuv ızaıøn 0 fzgvxıvn svninvfl
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