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Dopravni pudnik mèsl Liberce a Jablonce nad Nisou, ETNA s.r.o. 
a. S. 

Mrštikova 3 Mečislavøva 2 
46171 LIBEREC Ill 14000 Praha 4 
ICO 47311975 DIČ CZ47311975 

Spisová Značka 
. IČO 45309621 DIČ CZ45309621 OR KS USIÍ n/L, DddíI B, vložka 372 ' 

Příjemce Kód spojení dodavałele 

ZP“5°b “°°“`IVY Daınrn dnááni 
Způsob úhrady Bann-,vninn pfevøđęm . 30 dnu Dawm vytvoření 24.7.2018 
Dodací podminky Vytvořil Lavička Luuvık 

Ceny jsou uváděny Bez dané z°dp°ˇŠd"á °5°b3 
Vlasiní spojeni 
Stav schválení Schváleno 

Tøıeıøn 
' "` 

v420 485 344 111 
' 7 ˇ ' I ' " J 

Fax +420 485 105 426 
E-mail 

Předmět 
7 7 ˇ _ _ 

Oprava Osvětlení TT Fügnerova 

Kód ıhoìi Núııv ıhniı Objıđnáno MJ Objıđvıáno Skııdov Cena ıı Cena cııkam 
výìlıdnö výñlıdně Ó MJ Ieđnnllıu 

Cena celkem bez DPH 299 503,68 CZK 

dle cencvé nabídky 173,18 - O ze dne 22.6.2018 

Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele 

Osmní parametry smlouvy: 
rnxınvz vnnn øhflflnøvøı ıxvxxnè ınnfløvønnøn pvønepsanyan vam.. cnsıø nqøflnzvxy z vżšhènz nzfløżnøzvv v zønnznn z nızınvn znønxnx zflxnnø zz nzn. x nınıøflz vvøønøıy ćzøın 2:15/2004 sh 
vmny hıeıè nęnnn øąflnnøvhnn vøvøwny xęiamøf.5›nšnvn1vn51=nøv=nnınn ‹›hflzn;vú›nn zz1‹øn‹\‹n 
›=ınná„zn€1 zhvıønvzı n nøvn-»zn nh øazhnmšm flyhn nrynnncfm z urıęønıvhy ønarżønflı vhęznć øıèıønáy 0 øønvønfl z=1v=»-› a D‹flzpecnøż1-pfane pflzıˇfv Dchrflfıë A CSN 12× im “@wˇv›54=DI\ nøıênflažı 

sın ıı x xx D 'hn h hn an vn -1 z n nzpavınenzpnflxı ønuus vvnınfl vy u a 
- oınflınflvxa vn pızınz pønıfl v nfipıdé iu ıv za eıneflnaıeıe pnflepnıż rnanıøı s|›n›e‹`›fløSx1 nøøn nine/y z nnznflnyun ızmızın np‹›ıøLnn›áı1 
cznı ,Q flanøvnna ,sako pavna z naıoš na ıflpıwxnv vzrnha nsıflnınćnènnm nınhnx hex vas a fleaowhu 

v Pıcúavaıicí ıw1‹›v›1ę1 nčnzıxm - nıflčniın šmvznvv sovhınsı ; nveaęnynvı pavavnnvy 

Svnvnvnn flvzn, nøvnn na vènxn-nz ze 1fl1n flnvnnnfl zz-nv xvørąnćnn v vzgzxıvn flvnhn pøflıê záınnø ó am/2015 sh 0 z
fløveg›=vv sznmv ‹zà›‹‹w O ıegvšvv sıvxınm 


