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objednáváme u Vás rostliny dle upřesněné cenové nabĺdky ze dne 13 10.2021
' celková cena s dopravou 103 084,- Kč bez DPH

pŘnsNÉ oZNAčENĺ pŘnoľlĚľu oBJEDNÁvKY

zpusoBDopR{\,}: dohodou do sídla objednatele

ť'hraĺta bude proveĺlena na z:ĺkladě FAKTt R\ - DAŇo\'ÉIlo DoKLj\D(:, lĺtcrou ĺloĺlavatel zašle na aĺlresu objetlnatclc. ('hraĺla

buĺleprovedenado30-ti dnupoobdržcníoprávněněvystaľenéfakturv_ĺlaňovéhoĺtoklaĺlu.b-aktuľu-ĺtaňovýdoklad lzev1'stavit
za předpolĺlaĺlu' že byl přcĺlmět objcdnrívk1'dodaľatclcm dodán úplně a objeĺlnatelem převzat úplně a bez vad.

oST:\TNi PoŽADAl'K Y sPoJ ENÉ s DoD.(vKoti PŘF]DNl ĚI'tl oBJEDN'ĺVK\,:
Dodacĺ adresa: Technické sluŽby nrěsta Chomutovą příspěvková organizace' Větrné nrlýny 4ó05' 430 01 Chomtrtov

ZnloCNĚ'N K oDBĚR[.:

DAŠo\'Ý oBĚtl: Pro činnost' klcré sc přcĺlmět objeĺlnávky $kń, jc objednatcl plátccm DPH.

lnfoľmace o ľegistľu smluv
Snlluvní stran1'jsou si plnč vědĺlm1'zákĺrnné povinnosti od l' 7..20ló uveřejnit dle zákona č. 340120l5sb., o zvlłĺštních podnlínkách účinnosti
některých smluv, ur'eřejňování těchto strrlur' a o rcgistru sĺnluv (zákon o registru sntluv) všechny případnó dohoĺly. kterynli se smlouva doplňuje'
měnĺ. nahrazuje nebo ruší. ĺ'četně smlouv1.' sanotné , a to prostředn icn,ím registru smluv' Llveřejněním sntlouv5; dle tohoro odstavce se iozumi
vloŽenĺ elektronického obrazu te\to\'ého obsahu sntlour'y a nreladal podle $ 5 odĺ. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

Smlulĺí stran) berou na r'ědomí, že smlotlra nab1ir'á platnosti podpisem smlur'ních stran a účinnost snrlouv1,nastává dnem zveřejnění \.ťegistru
smluv.

Tímto pofvrzuji Vaši objednávku:
Datum: ,ĺf.40ĺ2/ľ?
Podpis: '/ 
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OBJEDNÁVKł Čisĺ.ol 7012t0230

\ CHo}lti'ĺ'ol'Ě nxp: l3.t0.202 l

doĺlťm řadně bez vad ą bude iPřednlět a

DODACÍ LHŮtł: Dle dohody TYP oBIEDNÁvĺ<y: dle požadavku

Agaľden rostliny s.ľ.o.
Boseň l24
295 0t Boseň

ĺČ : 289ó1104

DlČ : CZ2896L4M
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