OBJEDNÁVKA č.
ze dne:

3599000666
8.3.2019

Odběratel - fakturační adresa:

Dodavatel (č.SAP): 124714

Vysoké učení technické v Brně
Rektorát
Antonínská 548/1
601 90 Brno
Česká republika
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305

DANTER - reklama a potisk, s.r.o.
Muglinovská 175/111
712 00 Ostrava - Muglinov
Česká republika
IČ: 65141784
DIČ: CZ65141784

Vyřizuje: Věra Luňáčková
Tel.:
+420541145153 Fax:
E-mail:
lunackova@ro.vutbr.cz

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Fax:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně
Rektorát
Antonínská 548/1
601 90 Brno
Termín dodání:
Text položky

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

29.03.2019
Množství

Jed. cena bez DPH Sazba DPH

Měna objednávky: CZK
Celkem bez DPH
Celkem vč. DPH

Dlouhý text položky
Mikina unisex červená

300,00 KS

99 594,00

Mikina unisex s kapucí přes hlavu a přední kapsou klokankou,opatřena bílou stavit. stahov. šňůrkou.80 % bavlna, 20 % polyester, Praní
na min. 40°C. Zakončení rukávů a délky patentem. Souměrný střih, vysoká kvalita šití. Značení výrobku vč. symbolů pro ošetřování.
Barva červená (odpovídající Pantone 185C nebo Pantone 1797C), kapuce - vnější strana barva červená odpovídající Pantone 185C
nebo Pantone 1797C) vnitřní strana bílá. Potisk bílý 3D potisk,oblé hrany.Vel: XS-XXL
Mikina unisex šedá/černá

600,00 KS

199 188,00

Mikina unisex s kapucí přes hlavu a přední kapsou klokankou,opatřena stavit. stahov. šňůrkou.80 % bavlna, 20 % polyester, Praní na
min. 40°C. Zakončení rukávů a délky patentem. Souměrný střih, vysoká kvalita šití. Značení výrobku vč. symbolů pro ošetřování.Barva:
černá mikina=kapuce-vnější strana černá, vnitřní strana šedá, šedá šňůrka na kapuci. Šedá mikina=kapuce-vnější strana barva šedá,
vnitřní strana černá, černá šňůrka na kapuci. Jednobarevný 3D potisk, oblé hrany. Vel.: XS-XXL
Celková hodnota objednávky

298 782,00

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-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku VUT
za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít
ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli.
Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
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