OBJEDNÁVKA č. 2021001806 datum 14. 07. 2021
Odbératel:

Dodavatel:

Název:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Název:

E .LPLAST - KPZ Rokycany.spol. s r.o.

Sídlo:

Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Ptzeň Východní Předměstí

SidlO:

k HLEČICE 45 338 08 ZBIROH

IČO:

25220683

OČ:

CZ25220683

IBAN:

IČO:

49195891

DIČ:

CZ49195891

Tet
Mobil:

Bankovni spojoni:

702744

Vášo číslo u nás:

Číslo účtu:
BC:

Elektronlcká fakturace:
Pokud Dodavatel v soutadu s uklanovanlrn 5 26 odít 3 zákona 235/2004
Sb . o dani z phdané hodnoty, bude vystavova a zasílat Odběrateli faktury v
elektronické formě, je nutné mil > odběra elem uzavřenou dohodu o
elektronické fakturaci

Dodací adresa:

Termín dodávky: z

PMDP, a s

04. 08 2021

Slovanská alej 35

PLZEŇ 326 00

Za PMDP, a.s.
Objednávku schválil a podepsal
Funkce:
Datum:

Na základů táto objodnávky Odběratel u Dodavatele objednává níže specifikovaná zboži/služby/stavobni práco. Doba splatnosti daňového
dokladu činí 30 dni od data vystaveni faktury, minimálně váak 21 dnů od data doručeni, pokud neni písemnó upraveno Jinak. Na daňovém
dokladu uvádéjto přosnó a Jasné označeni společnostl včetně IČO. DIČ, čista objednávky a také, pokud so objednávka váže k platná smlouvá,
číslo smlouvy.
Poznámka:

Předmět plněni
Tato objednávka a JoJI přijeti navazuji na smlouvu č.: 560/2021/PMDP

Pol. Mat.dod.

Označeni

Cena/MJ

Množství

MJ

Částka

KS

55 809.08

SKŘÍŇ SRML 18X160 33.1.2 V PILIR
1 V000000318 Akce Utico■Klatovská.Dvorská
2 V000000316 SKŘÍŇ SRML 9X160 33 1.1 V PILIR
3 V000000319 SKŘÍŇ SRML 24X160 33.1.3 V PILIR

13 952.27

4,00 V

9 203.98

2.00/

KS

18 407.96

16 466.08

100°

KS

16 466.08

Čolkem boz DPH:

90 683,12 CZK

K cené bude účtováno DPH dlo platných právních předpisů v dobé plněni.
V souladu so zákonom č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Vám zasíláme tuto objednávku a Všoobocnó obchodní podmínky pro nákup a od bér
zboží a služeb PMDP, a.s., ktoré jsou nodilnou součásti objednávky a jsou ko staženi na wobu PMDP, a.s.: ht1p://www.pmdp.cz/o-nas/povlnnéudajc/vop/ Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s plnéním předmětu této objednávky so řídí ustanovoníml této objednávky a VOP.

Odběratel (dále jen PMDP. a.s. ) je subjektem povinným zveřejňovat vybrané smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Tato objednávka podléhá povinnosti zveřejněni v registru smluv dle
citovaného zákona a PMDP. a.s. zajisti jeji zveřejněni nejpozdéji 30 dnů od okamžiku akceptace této objednávky. Nenl-li výslovně uvedeno jinak,
neobsahuje tato objednávka obchodní tajemství a jako taková budo zveřejněna v plném rozsahu, včetně případných příloh Objednávka se stává
účinnou okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv.

PMDP. a.s. bude osobni údaje uvedené na této objednávce a sdělené v průběhu plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou
zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
děciho
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochrané osobnjc
českého zákona o zpracováni osobních údajů (dále jen 'Nařízeni' nebo "GDPR"). PMDP. a.s. dbá na pl ném
i jsou
zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uloženi, integrita a důvěrnost
ědnast

OBJEDNÁVKA č. 2021001806 datum 14. 07. 2021
správce osobních údajů. Tylo údaje jsou nezbytné pro plnénf smluvního vztahu, a proto se k jejich zpracováni nevyžaduje souhlas subjcklu údajů, a
to ve smyslu ČI. 6 Nařízení. Základní informace o zpracováni osobních údajů jsou zveřejněny na webu PMDP. a s htlp/Avww pmdp. czfanas/povinne-udajeřochrana*osobnichudaju/.

Odběratel se zavazuje přijmout a zpracovat fakturu doručenou Dodavatelem při splnění výše ujednaných podmínek. V případě, že daňový doklad
(faktura, případné elektronická faktura] nebude zaslán na uvedenou c-mailovou adresu: fakiury@pmdp.cz a nebude splňovat výše ujednané
podmínky, považuje se faktura za nedoručenou a nebude Odběratelem zpracována O léto skutečnosti Odběratel bez zbytečného odkladu informuje
Dodavatele e mailovou zprávou odeslanou z adresy Odběratele

Potvrzeni dodavatele:
Výše uvedenou objednávku tímto Dodavatel bez výhrad přijímá a potvrzuje svým podpisem, že se seznámil a v plném rozsahu přistupuje k
Všeobecným obchodním podminká
Jméno, příjmení, podpis. :
Ftmkce a razítko

,fG

SůJd •
vyřizuje:

telefon:

73: 4./.

o*mall:

