
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

lČ: 61989100 DlČ: 0261989100

OBJEDNÁVKA č. 10076441/480 Ze dne 14.12.2018

investiční akce

 

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Fak. elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

C‘s” ÚČ“_

Zboží dodejte na adresu:

Vysoka Škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Budova N VŠB—TUO

Studentská 11

708 33 Ostrava — Poruba

Objednavame u vas:

Sorpční a odběrova aparatura obsahující následující díly:
průtokoměr (mass flow controller)

infuzní pumpa

zplynovací pícka (100 — 800C)

temperační chladič

skleněná trubice směšovací zařízení

odběrové čerpadlo

držák filtrů

 

 

' Dodavatel

l c‘IOT Trade s.r.o.

; Bořetická 2668/1

193 00 PRAHA 913

% Česká republika

i 10.- 28970535 DIČ; CZ28070535

l
 

Vyřizuje

Telefon

e—mail

Fax

Termín dodání 25.01.2019

V mm
Cítil? 'i .lii/(LQŘWW (WI/030%???

Archivovet de 311252003

  

  

    

   

 

  

držák trubic

mam" 080“—
Mena objednavky: CZK

Materiál Text
Množství

Celkbez DPF?

20000250 Sorpční a odběrové aparatura
1 KS _" “18450060—0,950 Ks 95,0 % Zdroj: 2103 spp.- VP4808113 KNI: 30000007210/0 17527500

0,050 ks 5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VP4808113 KNl130000007210/1 022500

Celkova hodnota objednávky bez DPI—l:

18450000

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňuj

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE příjemce zdanitelné.

úřadu místně příslušného pro poskytovatele (

úřadu, příjemce (odběratel,)si ()

Pokud spravcem daně nebude zveřejněn v den úhrady

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradl ze po

poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel)

o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (d

dodavatele), Pokud příjemce

odaveteli),

Tato objednavka nahrazuje smlouvu

ící dálkový přístup skutečnost, ze plátce (dodavatel) v den usku

ho plneni (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního

tečnění zdanitelného plněníje

(odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímututo úhradu poníží platbu faktury vuči poskytovateli (dodavateli).

faktury bankovní účet, na který při)

skytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro
uhradí za poskytovatele zdanitelného pl

emce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury,

nění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si

Evidenční č, smlouvy: 313/18-480—01
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 Jméno, Příjmení, Titul Datum ' Podpis : ' -_

. ....7%..í2-„ŽWĚ

u., 12. 2018

   

Správce rozpočtu

 

  

 

Přfkazoe operace

 

      

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB— TUO.

1 5. 01. 2019

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednavky!

      
VŠB-TU Ostrava je vera/“na vysoká škola dle zákona č '17 1/1998 Sinda Obchod/zrno rejsff/ku není zapsána
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