
 

 

Městská část Praha 11 . ,

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Objednávka

 

  

Verze 1

 

 122  
 

Dodavatel: DIRP, s.r.o.

IČ/RČ: 49974955

Adresa: Cejl 40/ 107

Brno-sever, Zábrdovice

602 00 Brno 2

Naše značka: Vyřizuje/linka:

MCP11/18/008452/OKT/UL Uhlíř Ladislav_

Objednávka č: 2018/0168

Objednáváme u Vás dodávku sestavy regálového systému VARIANT - FZ bez montáže.

Dopravce bude kontaktovat p. Uhlíře pro převzetí zásilky tel:—

Kód _Popis Množst Cena za

*Rám: 1830 x 350 vč. plast patek (27 ks) s

nosností reg. sloupce 1500 kg

Police 1240 x350 FZ (100 ks) s plošnou

nosností police 100 kg.

Háček na zavěšení police (440 ks)

Křížová vzpěra - dva pásky (6 kompl.) 1.00 42628 30

Háček na křížovou vzpěru — levý (12 ks) sestava '

Háček na křížovou vzpěru - pravý (12 ks)

S - háček ke kříž. vzpěře (12 ks)

Napínák M6 (12 ks)

Boční zarážka rámu hl. 350 mm/ RAL 7035

šedá

doprava 1.00 ks 4477,00'

Datum vystavení:

DPH

21 0/o

21 °/o

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.

Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle

objednávky, bude objednatelem účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny

objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

06. 02. 2018

Celkem s

42628,30

4477,00

Sldlo Městská část Praha ll,0celíkova

Bankovní spojení Česká spořitelna, a 5., Praha 4, č.
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Předpokládaná cena: 47105,30 Kč včetně DPH

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 28. 02. 2018

 

   

  

Křov

Vedoucí od ru kancelář tajemníka

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínk

neuplatňují vůči nim žádné výhrady.

7

Datum: " A “*
r (( (,4' /sz

i obsaženými v objednávce a   

Sídlo" Mčslská část Praha ll. Ocelíko

Bankovní spojení: Česká spořitelna, n. 5., Praha 4,


