
vysoké učení 
TECHNICKÉ |
V BRNĚ ■

OBJEDNÁVKA č. 3591600304
ze dne: 25.2.2019

Odběratel - fakturační adresa:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 118
612 00 Brno
Česká republika
IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305

Vyřizuje: Dagmar Terichová
Tel.: +420541149813 Fax:
E-mail: terichova@fch.vutbr.cz

Zboží dodejte na adresu:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická CMV, dr, Opravil
Purkyňova 118
612 00 Brno

Dodavatel (č.SAP): 125002
PROXY a.s.

Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 15270301 DIČ: CZ15270301

Vyřizuje:
Tel.: Fax:
E-mail:

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném 
daňovém dokladu! Děkujeme.

T e rm ín  dod á n í; 25.02.2019 _________________________________________________________ Měna objednávky: CZK
Text položky i Množství | Jed. cena bez DPH | Sazba DPH | Celkem bez DPH I Celkem vč, DPH
Dlouhý text položky

SL-znalečné 1,00 JV 235 607,50 21% 235 607,50 285 085,08
Objednáváme si u Vás služby na základě cenové nabídky 3. FCH JUNIOR ZCR 5. Číslo nabídky:R/008/No/2019. Fakturace proběhne
dle skutečně provedených prací, jejichž soupis bude součástí faktury.

Celková hodnota objednávky 285 085,08

(i. ; i l l :

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se 
obsahem takto uzavřené smlouvy.

Datum, jméno a podpis za dodavatele

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-ii se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 105a zákona o DPK něho nastane- Ji Jiná skutečnost zakládající vznik ručr.Qlského 2ávazku VUT 
za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatřeni k zajištění budoucího nároku z důvodu splněni ručítelského závazku, a to zejména využít 
ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli.

Vysoké učeni technické v Brně jako veřejná vysoká škoia byío 2řizeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
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