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QBJEDNÁVKA 310/ 210033

MZLU VČE - montáže, a.s.Me“ Arnošta Z Pardubic 2082vWEM 53117 Pardubice Zakázka : 40051032
ˇ'_ ıČ z 25938746 Dıć z 0225938746 Způsob dopravy

Zápis 'n' oosrooršrr reistFki; Kraielceˇlflo 501m. v Hradci Králové. :měl E, vložka 2226 Forma úhrady
Barkovr`^ spoyerl: Komeršrf banka. 3.5. ÍˇD?-4ô!›ř'90237-CI"W

elefon :
Místo určení:

www vcemcz - ˇ ífalçtur' ffllctuˇvmvoemcz E-mail: infofivcemczRegionální muzeum v Litomyšli Dodavatel : Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9 Jiráskova 9
570 01 Litomyšl 570 01 Litomyšl

Datumvystaveníobiedna'vky : 14.1.2021Termín dodání '
ıČ z 71101283 DIČ zUPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELÉ

1;' Na daňovém dokladu musí být uvedeno Číslo naši OBJEDNÁVKY2i Součástí daňového dokladu musí být předávací protokol` záznamy o provozu vozidla, dodací list3.1' Daňovýı doklad bude proplacen za 14 DNÍ po doručení do sídla flrmˇyv Pardubicích41' U dodávekv režimu přenesené daňové povinnosti uvádějte kód činnosti CZ-CPADoklady bez výše uvedených požadavků budou vráceny k doplněni
Obiednáváme u vás:realizaci ZAV při jednotlivých Stavbách realizovaných v roce 2021.
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From: Mgr. René Klimeš- RML [mailtoZinfemLcZ]
Sent: Thursday, January 14, 2021 1:49 PMTo: 'Jaroslav Jireček VČE Montáže' <`arOS|av.'irecek vcem.cZ>Cc: Němcová Jana <nemcova@rm|.cz>Subject: RE: A-PDP - OBJEDNÁVKA vČE - vobj 310 210033 / 11012399
Dobrý den,děkuji Za Zaslanou objednávku.Bude Zveřejněna v registru Smluv.S pozdravem
Mgr. René Klimeš
ředitel


