
Let 'Ste OBJEDNAVKAIl P r a h a .,
CISIO: ENE/5071035

objednáte: WWW'

Q LetištŘPraha. a. s. ALTRON. a._S.
; K letıstı 1019/6 Novodvorska 994

161 00 Praha 6. Ruzyne 147 00 Praha 47

10010 jen 'ohjeflınaıfln (dáıeıen '000001110)

ıc: 20244532 01002090003301 IČf 54945251 DIČ 0254943251
oa: 11100151105000 000200000 0.01000 14003 URŰŽRI

Datum vystaveni: 25.07.2017 M1510 dedánr; Praha 0.'ıč'Ĺëttš'1i 0.11019
ofleauıhüez 17.00.2017 Knntakıninflnha:
Mana: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:

Pot. Popis obiednávanèho plnění Množství MJ CenaiMJ Cena oelkem

' 10 serve UPS 7030 1.000 .ıv 0000.00 0.000,00

20 sflne uPs ceneáınrHflflinıe zhrnjninfl 1.000 Jv 37000.00 37000.00

30 save uPs pazung D 1.000 .ıv 10007.00 10007.00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 53.667.00

'v'ztah mezi Dbjednatetem a Dodavatelem a podminky poskytování plnění se vä det-.hmkdľě'esh'ednávka vystavena namazáklade ıámoovè smlouvy uzavřená mezi

gb ta'tıęltgiııeniłía Ddggiąvatelemhfidípflsälblšgdmittelmamťânoílnääeiem podmąyäi vá i ri enmdtivoagâınoęin? (ibdâgmínka i atele uveřejnèn i d URL:os se na ema a mn poskytomn n nm m mObjedn naa rese
hitpflvhwr.poalęaczícsipro-dcdagateiehtseobeme-obdıodnni-podrnin p ym

Potvrzením pfijeil teto obiednávky způsobem uprayvdeın51m rámeovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena dílčí) smlouva. na
el základese [iodavateí zevazuàe za slednaných podmínek dodat s kovaneplnënl. Není-li příslušnou rámoovou smlouvou nebo obchodními mlnkanıi stanoveno

|inak. řıdí se dáte tato objednávka p slušnvnıi ustanoveními zákona c. 9í202 Sb. občanský zákoník. v platném zneni

Fakturační adresa: Letištá PrahaáEa"ııs.. Evidenoe faktur. Klatišti 10101'6. 161 00 Praha 6.
Emailová adrasa: invoioe p
Základní datum'a datum oru itaktu _Obšednateiı. _ _
Nebude-li míti ra výše uvedene ná los .je Oblednatel oprávněn fakturu vrátrt s tím. že doba spiatnostı do dne domöení řádné iaktuıv neběží.

K vyrovnání závazku Obiednatele doide odepsáním üástky :jeho úctu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistikyie PO-PÁ 6.004400 hod.
Spoleùtost Letiště Praha. a. s. upozorňuje. že je povinným subiektem podle zákona o registru smluv.

Objednatel: Letiště Praha. a. s.

Datum:




