
Pod Vinicemi 9
301 00 Plzeň

DIČIČ 00377015 CZ00377015

Odběratel :

: :

Zoologická a botanická zahrada města Plzně příspěvková 
organizace

zapsán u Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka  33

Řada dokladu 700

CODE
Číslo dokladu 210020

:

:
:

Popis dodávky
Způsob dopravy

Odpovědná os.
:
:

:

Forma úhrady :

VYŠKOVSKÁ Vendulka

Telefon : Fax : E-mail :

Místo určení :

Liblín 50
331 41 Liblín

Farma Liblín s.r.o.

Datum pořízení
Požadované datum dodání

: 12.01.2021
:

Požadovaný termín dodání :

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Liblín 50
331 41 Liblín

IČ DIČ09105441 CZ09105441: :

Farma Liblín s.r.o.

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u vás dodávky krmiva a krmné směsi (proso, slunečnici, atp.) dle našich
jednotlivých specifikací (email nebo telefon) a dle aktuálního ceníku.
Objednávka je platná od data akceptace do konce roku 2021. 
Celková cena objednávek  nepřesáhne za uvedené období 125 000 Kč bez DPH. 

Kopie této, vzájemně potvrzené objednávky, musí být přílohou každé faktury k roku 2021.

125 000,00125 000,001,00

125 000,001,00

125 000,00Celkem  Kč

KOPIE OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT  PŘÍLOHOU FAKTURY .  FAKTURA BEZ  OBJEDNÁVKY BUDE VRÁCENA. 

Dodavatel čestně prohlašuje, že mu ke dni doručení této objednávky nejsou známy důvody, zakládající povinnost odběratele 
k ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty vyplývající z této objednávky.
Např.u něj neprobíhá insolveční řízení, nebyl na něj vyhlášen konkurz, nenachází se v platební neschopnosti, nebo nejedná 
s úmyslem poškodit státní rozpočet, aj. V případě změn výše uvedených skutečností tyto neprodleně oznámí odběrateli tak, 
aby odběrateli nevznikla škoda z titulu institutu ručení podle ustanovení paragrafu 109 a 109a zákona č. 235/2004 St. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších dodatků. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou odběrateli 
nesplněním skutečností uvedených v tomto zvláštním ujednání.

Akceptace objednávky (přijetí nabídky):
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku.

(jméno, příjmení a funkce osoby podepisující za dodavatele)

………………..…..............................
(podpis)

Dne: ................ ........................................................................

Razítko a podpis

Objednávka :
Vystavil :

700210020
Voráčková Alena
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