
Objednatel: Dodavatel:

Fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

Pod Juliskou 1621/5 
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: 
Telefon:
Email: 

Martin Peroutka
Třinecká 674
27343 Buštěhrad

IČO: 12254444
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:
 

Předmět plnění

Popis předmětu plnění
Tiskopisy DODACÍ LIST v kontinuální návaznosti na poslední použité číslo s barevným papírem na kopiích. Barva papíru na
jednotlivých kopiích nahrazuje původní tiskové barvy červená, zelená a modrá. Na barevných papírech bude proveden černý tisk. 
Hořovice             40 krabic              800 bloků  53 600 Kč 
Horní Planá        30 krabic              600 bloků  40 200 Kč 
Karlovy Vary       30 krabic              600 bloků  40 200 Kč 
Mimoň                40 krabic              800 bloků   53 600 Kč 
Celkem:            140 krabic           2 800 bloků 
Cena:                 67,00 Kč/blok, celkem 187 600 Kč. 
Uvedená cena je bez DPH, včetně dopravy.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 187 600,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 17.3.2021

Příjemce, místo určení: , Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Telefon: Mobil: E-mail: 

Další podmínky:

Způsob platby: převodem

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: poštou / kurýrem

17.02.2021 
_____________________ _____________________

Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)

Objednávka č. 19:22/2021/005

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: , fax:  e-mail:  www.vls.cz



vyřizuje :

Odběratel :

Martin Peroutka, Třinecká 674, 273 43  Buštěhrad

IČ: 122 54 444

Vaše objednávka č. :

Zakázka název zakázky katalogové číslo množství mj cena / mj

telefon :

mobil :

e-mail :

fax :

datum potvrzení :

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. Zároveň si Vám dovolujeme předložit shrnutí základních parametrů Vaší zakázky : 

00000205

19:22/2021/005

IČ :

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha

16000

19.02.2021 

Dodací a výkupní list Hořovice (01)2101566 ksO-021902-0005-00 800 67 Kč

Objednávky a dodávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Martin Peroutka, pokud není písemně sjednáno jinak.

Tyto podmínky jsou uveřejněny na našich internetových stránkách : https://www.peroutka.cz/obchodni-podminky.

Věříme, že s celým průběhem zakázky budete spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů ihned kontaktujte Vašeho obchodního zástupce, který zakázku vyřizuje.
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vyřizuje :

Odběratel :

Martin Peroutka, Třinecká 674, 273 43  Buštěhrad

IČ: 122 54 444

Vaše objednávka č. :

Zakázka název zakázky katalogové číslo množství mj cena / mj

telefon :

mobil :

e-mail :

fax :

datum potvrzení :

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. Zároveň si Vám dovolujeme předložit shrnutí základních parametrů Vaší zakázky : 

00000205

19:22/2021/005

IČ :

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha

16000

19.02.2021 

Dodací a výkupní list Horní Planá (02)2101567 ksO-021902-0003-01 600 67 Kč

Objednávky a dodávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Martin Peroutka, pokud není písemně sjednáno jinak.

Tyto podmínky jsou uveřejněny na našich internetových stránkách : https://www.peroutka.cz/obchodni-podminky.

Věříme, že s celým průběhem zakázky budete spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů ihned kontaktujte Vašeho obchodního zástupce, který zakázku vyřizuje.
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vyřizuje :

Odběratel :

Martin Peroutka, Třinecká 674, 273 43  Buštěhrad

IČ: 122 54 444

Vaše objednávka č. :

Zakázka název zakázky katalogové číslo množství mj cena / mj

telefon :

mobil :

e-mail :

fax :

datum potvrzení :

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. Zároveň si Vám dovolujeme předložit shrnutí základních parametrů Vaší zakázky : 

00000205

19:22/2021/005

IČ :

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha

16000

19.02.2021 

Dodací a výkupní list Karlovy Vary (04)2101568 ksO-021902-0001-01 600 67 Kč

Objednávky a dodávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Martin Peroutka, pokud není písemně sjednáno jinak.

Tyto podmínky jsou uveřejněny na našich internetových stránkách : https://www.peroutka.cz/obchodni-podminky.

Věříme, že s celým průběhem zakázky budete spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů ihned kontaktujte Vašeho obchodního zástupce, který zakázku vyřizuje.
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vyřizuje :

Odběratel :

Martin Peroutka, Třinecká 674, 273 43  Buštěhrad

IČ: 122 54 444

Vaše objednávka č. :

Zakázka název zakázky katalogové číslo množství mj cena / mj

telefon :

mobil :

e-mail :

fax :

datum potvrzení :

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. Zároveň si Vám dovolujeme předložit shrnutí základních parametrů Vaší zakázky : 

00000205

19:22/2021/005

IČ :

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha

16000

19.02.2021 

Dodací a výkupní list Mimoň (05)2101569 ksO-021902-0004-01 800 67 Kč

Objednávky a dodávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Martin Peroutka, pokud není písemně sjednáno jinak.

Tyto podmínky jsou uveřejněny na našich internetových stránkách : https://www.peroutka.cz/obchodni-podminky.

Věříme, že s celým průběhem zakázky budete spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů ihned kontaktujte Vašeho obchodního zástupce, který zakázku vyřizuje.
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