
OBJEDNAVKA 
Obied11atel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SÍDLO: NÁM.1.MÁJE 89/21, 430 O I CHOMUTOV 
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630 

IČO: 00079065 DIČ: CZ 00079065 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: l 

TELEFON FAX e-mail: ,_,._ ~- 

V CHOMUTOVĚ DNE: 11.5.2022 Dodavatel: 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 701220197 JRK Česká republika s.r.o. 
Bolzanova 1615/1 

Řada dokladu 701 110 00 Praha 
Číslo dokladu 220197 IČ : 24853640 
Zakázka DIČ: CZ24853640 

DODACÍ LHŮT A: Dle dohody TYP OBJEDNÁVKY: dle požadavku 

Předmět obiednávkv bude dodán řádně bez vad a nedodělků a iako takový bude i pievzat objednatelem. 

PŘESNÉ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU OBJEDNÁVKY 

objednáváme u Vás 30ks zelených vík a 40ks černých čepů pantů vík dle cenové nabídky ze dne 28.4.2022, 
cena za kus víka 1. 787,- Kč bez DPH, cena čepu pantu víka černého - 35,75 Kč bez DPH, cena dopravy 5.000,- Kč bez DPH 

Úhrada bude provedena na základě FAKTURY - DAŇOVÉHO DOKLADU, kterou dodavatel zašle na adresu objednatele. Úhrada 

bude provedena do 30-ti dnů po obdržení oprávněně vystaveně faktury - daňového dokladu. Fakturu-daňový doklad lze vystavit 
za předpokladu, že byl předmět objednávky dodavatelem dodán úplně a objednatelem převzat úplně a bez vad. 

ZPŮSOB DOPRAVY: dohodou do sídla objednatele 

DAŇOVÝ OBĚH: Pro činnost, které se předmět objednávky týká, je objednatel plátcem DPH. 

ZMOCNĚN K ODBĚRU: - . -- J. 

OSTATNÍ POŽADAVKY SPOJENÉ S DODÁVKOU PŘEDMĚTU OBJEDNÁVKY: 
Dodací adresa: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, sekce E, Na Moráni 4545, 430 O I Chomutov 

Informace o registru smluv 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od I. 7„ 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje, 
mění, nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostředn ictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí 
vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

Tímto potvrzuji Vaši objednávku: 
Datum: )1..J-. J. -n. 
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