
OBJEDNAVKA

Pŕedněr obiednávky bude dodón řadně be: vad a nedodělků a iako takoĺ,Ý bude i př'eĺ,:at obiednaĺelent

DODACI LHUTA: Dledohďy TYPOBIEDNÁVKY: dle požadavku

Řatja doklaĺlu
Ćíslĺ-' dokladu

Zakázka

70r

2l 0t 75

oBJEDNÁVKA Čĺslo' 70l2 l0l75

v (]Ílo}lt,'ľ()vř; nrl:, 20.5.202 ĺ

obiedngtel: TEcH]\ilCKÉ SLUŽBY \ĺĚs'I'A CHOM[:'ľovÄ, PŘÍsPĚvKovÁ ĺlRĺ;łłlzł(:c
sÍolo: NÁľvĺ.l.MliJE, 892l.130 0l CHoMUToV

Přĺspćvkor'ĺi organizaccje zapsána v obĺ;hĺldním rejstřiku vcĺlendnl Krajskýnl souĺlcnr v Ústi naĺl Labenl v oĺlĺlílu tŤ- vloŽce ěĺslo 63Ĺl

IC](): 0()0790ó5 DlC: CZ 00079065
t}ANKoVNi SPoJENĺ:

'fl:l f J;(')\ t.i\.\: -: c-mďl :

Dodapatel

G7,a.s.
Tylova 541

4J60 t Litvínov - Horní Litvínov

ĺČ : 63145880

DlĆ : CZó]l45880

Na základě cenové nabĺdky platné ze dne 20.5.2021 u Vás objednáváme motorovou naftu mnoŽstvĺ 27 000 l motorové
nĄ se závozem 21'5'2021do 09.00 hod. za cenu 22.43kčll bez DPH, s dopravou. PoŽadujeme pň stáčenĺ v TS digitálni zařízenl.
Solatnostíakfurv oo obdŕeni naftv čini 30 dnĺ.

PŘEsNÉ oZNAČENÍ pŘBoľĺĚľu oBJEDNÁvKY

Zp[:SOB DOpR.{\'y: dohodou do sídla objednatele

(;hradĺ bude provedena na ákladě l.'AK'tt;RY - DAŇovÉHo DoKLĺ\Dl-]. kteľou dodłvatel zsšle ne aĺlresu objeĺInatele. i.hrada

budeprovedenado30-tidnúpoobdržrníoprávněněvvstar'enéfaktury_daňovéhodokladu.Fakturu-daňovýdoklad lzevystaYit
za předpokladu. žc bvl pŕedmět objednávk1'doĺlavatelem dodán úplně a objednate|em převzat úplně a bgz vaĺl'

Informace o ľegistru smluv
Smlrrvní stranv jsou si plnč včĺiomv zźtltonnć povinnosti od l. 7.' 2tl ló uveřejnit dle zákona č' 340120l5sb'. o zvláštních podminkách účinĺosti
některych smluv. uveřcjňtrválr tčchto smlul'a o rcgistru smluv(záktln o registru smluv) všcchny připadnc dohody. kter1'mi se smlouva doplňuje'
měni. nahrazujc ncbĺ: rłlši. včetně snllouv-r samotné . a to prostředn ictvíln registru smluv. Uveře1něnĺm smloulry dle rohoto odstavca se rozumi
vloŽeni clektronickćho obĺazu textovćho obsahu smlouv;_ a mctadat poĺJle $ 5 odst. 5 zákona o registĺu smltlv do registĺu snrluv'

Smlrrvní stran)' berou na vrldomĺ. že snrlouva nab.iľá platnosti podpisem smluvnĺch stran a účĺnnost smlortly nastává &lenr zveřeinění v ľegistru
smluv.

Tímto potvrzuji Vaši objeĺlnávku:
Datum:

Podpis: łr, ĺii; 1ĺ,/ / Razítĺĺo:
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OSTATNi PożADA}'KY sPoJENE s DoDÁvKot! PŘEDrlň- DNAvKY:

zruoct(Ě:v KoDBĚR[': Ť-.'' ̂
Pro činnosl. které se předmět objednávky týká' je objednatel plátcem DPH.DAŇ()vÝ'oBĚH:

oBIEDNAvKU ZPR.\cov,tL (imé8o. příimení. podpis):
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