
OBJEDNÁVKA č. 321170200
Odběratel; TEPVOS, spol. s r.o.

" Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ : 25945793 DIČ : CZ25945793
Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C/16762, datum vzniku 27.12.2000

Řada dokladu : 001
Datum pořízení : 6.11.2017
Požad. datum dodání :
Požad. termín dodání :
Zakázka :
Způsob dopravy :
Forma úhrady : Platebním příkazem

Telefon :+420 465 519 841 Fax : E-mail: tepvos@tepvos.cz

Místo určení; Dodavatel: AUTO IN s.r.o.

Poděbradská 292
530 09 Pardubice

IČ : 25298828 DIČ : CZ25298828

Text položky

Objednáváme u Vás:

vůz Nissan Navara Double Cab 2.3D, modelová verze Visia, barva bílá. 
Cena dle Vaší cenové nabídky ze dne 3.11.2017.

Dodavatel svým podpisem akceptuje podmínky v objednávce včetně příloh.

Potvrzení objednávky:
Smlouva vzniká přijetím objednávky. Smlouva nevznikne, jestliže dodávající v objednávce po jejím potvrzení cokoli změní nebo doplní. 
Nebude-li podepsaná objednávka přílohou faktury dodávajícího, je odběratel oprávněn fakturu vrátit k doplnění.

TUTO OBJEDNÁVKU BEZ VÝHRAD PŘIJÍMÁME

Podpis objednávajícího: Podpis dodávajícího:

Datum: -6. 11. 2017 Datum:

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PŘILOŽTE K FAKTUŘE

Vystavil: Lenka Boušková
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Služby pro naše město.

PŘÍLOHA č. 1

k objednávce č. 3$^ ^0-3 oo

Ostatní ujednání:

1. Cena uvedená na objednávce je včetně příslušné sazby DPH.

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky. V případě, že na faktuře nebude číslo objednávky 

uvedeno, faktura Vám bude vrácena zpět k jeho doplnění.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tento 

závazek neplatí pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel souhlasí, že objednatel 

uveřejnění tuto smlouvu včetně příloh a skutečně uhrazenou cenu ve smyslu ustanovení § 219 

zákona č. 134/2016 Sb.

3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

společností TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793. 

Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

4. Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí bezodkladně po 

uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz 
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C /16762 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599/0300
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