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OBJEDNÁVKA Č

Datum vystaveňi': 3.10. 2022 ,

DOdavatel:
Kalous

Vyřizuje
Telefon:
E-mail:

274 01 slaný
IČO: 02143518

Fakturu zašlete na adresu:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ' "
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3
Adresa 'dodávky:
Ha$i'č$ký zácmanný sbor Královéhta(jsckého kraja
ná6řeZi U Přívozů 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Datum uskutečnění p/něn/zakázky:
1Ó.11.2022 J

2působ. úhrady: bankovním převodem
dopravy: vlasini

Číáo rezervace:

Pól. Nomenklátum - .' . Označéhi ..' ' '. ' . Počat Mi. CBnä za MJ' 'Cena Ge/kem
' ka!akzg. čklo

Oprava vozidla AV 30 MB ACtros 1
(demontáž a oµrava potrubf teleskopub" ',- 1' ses 98 500,00 98 500,00
přetěsněni středového převaděče,"seřÍzenl

.ventilů VPE)
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH

Zäazné pokyny prQ'cÁQdavatefg:
. 1. ljmajte adresu a 'RQzev objednatele, wvedencu v Záhlaví Qbjednávky,. 'vám ňebúde faktura proplacena,

2, Na klk|uře uvádějte vZdy'Clsto naši' objeĹínávky, jinak vám nebudq"iaktuŤa'µropiacéna.' '
3. Zd.e uvedená cena včdnC DPH je maximálni cenavaši f?ktu')¢:':' " .. .' . ". ".
4. Faktura je sYlatná do 30 k'akmdáĹních dnů ad)ejlho "·:. ..

· 5, Dodavatel poskµne Qbiednav&teli.umku na dod'áně zbóZí Rebä d!|Q pó'.'dnbúinjnitňglaě 24 mé$iciú .od dodáM
6., E)ekttQnícky pHjíMme. pôyzá'fakhµy'v ij.ia záúina č. "tŔi3/í99"í" Sb:,'"Ó"ůčetnictyi, ve zněnl pozdějšich přédplsů. Faktura

musí t1jit ôpä&na Uznáýuým eiéktrojjkkým'. Pódpke ňeôci Uznávánóu ekiŇlrQňi¢kQu zŔačkoú diě zákona č. Ž27R000'Sb., o
elektrón©kéní pcdplšú El o zméně"někte[ých aáiš!¢h.zákonů (zák¢nQ.e!átioňichérň. řa'dpl$u), vb zňěnl' pQ%dějš!cl! předklsů.

7. .Zaavatel pQžák5je.:píSemn.ěbdsguhlasenl objednávky; pňče!ni QgmůOVá' hmta, na .e-maij· uve&'ný niže (poci jmé{)em.
vysfavovatelá).' 'l' " ' '

:ymwt: "m "' ť,"'
,defon: . . l' ,Sú · L·<.
Ddum: · rázitko a podpis ,5>'

objednatele potvrzenl dodavatele, datum, razítko a podpis

republik,
Hasi&ký záChranný sbor
Králwéhr@de¢kého' ktaje

Uniy,mt 1.22Í4 . ' '
' 500 HrÚtec Křáľové

IČ;
ČZ-ŇUTS: CZt)52k

·\, ·' ' '48

Jiří Kalous
Oprmy a revšze jeřábů

Václava ÉJurcše 54/7; 274 01 Slaný
Tel: 776 032 Ill, e·mai1: In Q@|eľabyh|QUs.¢z

wwwjerabykalous.czIČO: 02143518, DIC: CZ7302100685
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