
5 nø,,n„„n pøønn. ,nêsz OBJEDNÁVKA VOŘS-2021-000833 
Liberce a Jablonce nad Nisou. a, S 

Llst Č I 1 

oáhèrøıøı Døaavnıøı ýf 
Dopravni podnik mèst Lıberce a Jablonce nad Nisou Hans Wendel spol. S r.o.& Co., k.s. / 
3. S4 

Mrštíkova 3 Saıečská 3270l2a 
46171 LIBEREC Ill 10000 Praha 
IČO 4731 1975 

Spisová značka 

DIC CZ47311975 

ICO 25064481 DIC cz25o844s1 OR KS Úsıı n/L, øóaiı B. vıøżka 372 

'U 2! n_. ID "ICE Kód Spojení dndavalele 

Zpùsob dopravy 
Zpusob úhrady 
Dodací podmínky 
Ceny ysau uváděny 

Bankovním převodem - 30 dnu 

Bez dané 

Telelon 
ym ' 

Fax 
E-mail 

Předmět 

Datum dodání 
Datum vyıvoľeni 
Vy!V0|'i| 

Zođpovédrıá osoba 
Vlastní spojeni 
Stav schválení 

12 10 2021 
 

Schváleno 

Výměna kole)ovách křížení - Fügnerova ~ havarıjrıí stav 

Km! ıhoìl Název xhoti Obłednáno MJ Obflednána Sklaılov Cena za Cını celkem výsledné výsledné É MJ jednotku 

Vymena křıżenı 1x4 Fugnerova - havarıırıí sıav (bez dodám køıflınve konslrukce) 

Cena celkem bez DPH 434 300,00 CZK 

cena s 021 

Osłalrıí parametry smlouvy: 
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