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Odběratel : Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO : 25220683    DIČ : CZ25220683   Bankovní spojení : ČSOB, a.s. č.ú.: 117433803/0300

IBAN: CZ1101000000004835660267 BIC: CEKOCZPP

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998

Fakturační místo : Plzeňské městské dopravní podniky,a.s., Denisovo nábř. č.p. 920/12, 303 23 Plzeň

Doba splatnosti 30 dní, pokud není písemně upraveno jinak.

Na daňovém dokladu uvádějte přesné a úplné označení podniku včetně IČO, DIČ a čísla objednávky.

V případě nedostatku bude daňový doklad zaslán zpět.

V souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,občanský zákoník, Vám zasíláme tuto objednávku a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a

odběr služeb PMDP, a.s., které jsou nedílnou součástí objednávky a jsou ke stažení na webu PMDP, a.s.:

http://www.pmdp.cz/o-nas/povinne-udaje/zakon-106-1999-sb/

Tato objednávka a její přijetí navazují na smlouvu č.

_______________________________________________________________________

Pol. Označení Cena/MJ Množství MJ Částka
_______________________________________________________________________

001 Objednáváme u Vás:                         342.600,00          1,00   JV        342.600,00
 Objednáváme systémovou integraci rozhraní systémů Mikroelektroniky a České spořitelny s vazbou na
systém Plzeňská karta.

Specifikace:
1. nastavení ATM aplikace a SW čtečky pro PMDP ve věci dobíjení transakcí z e-shopu dle specifikace

2. nastavení ATM aplikace dle specifikace

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 PRAHA 4

Vaše číslo u nás: 700540
Ičo :  Dič : 

Tel.:  Mobil: 

Fax : 

Dodejte na adresu :

PMDP, a.s.

Borská 2964

301 00 Plzeň

Termín dodávky do 19.08.2016
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Pol. Označení Cena/MJ Množství MJ Částka
_______________________________________________________________________

Celkem bez DPH:           342.600,00  CZK

__________Potvrzení dodavatele__________

Výše uvedenou nabídku (objednávku) tímto bez výhrad přijímám
a potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil a v plném rozsahu
přistupuji k Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup zboží
a odběr služeb PMDP, a.s.

Jméno a podpis :  ....................................                                   ....................................

Funkce :                                                        Ing. Miroslav Kočica, MSc

Razítko :                                                        ekonomický ředitel
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