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wage—) OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO

REVIZE

Číslo objednávky: KI001376I

M
Požadované datum dodání: 12.3.2019

V-NASS, a.s.
Datum vystaveni : 11.2.2019

mm Číslo organizace: 3630

Halasova 2938/1a
Vysoká škola báňská-Technlcká

70300 Ostrava - Vítkovice univerzita Ostrava/gg

IČO: 25366599 DIČ: czzsseesee
ul.17.Listopadu (171/1;

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, 708 33 Ostrava-Foruba
vložka 4395

T°'°‘°"“_ Fa“ +420595952222 EM“—

Pol. Přlkaz Operace Dílec Název dílce Množství Cena
Zakázka

Název operace

1 V7F/2022 41 F00 3HN-107589-B WELD NECK FLANGE,1-1OK, 3/4K OD X . _0
Z7F184625 DU400049219/A .095 WALL,HH-NL,PSL 3,BX—150,4BOLT

P4000068634IC PATTERN.WIWELD STUB SIDE OUTLET

Frézování Požadujeme:

Termín dodaní 13-2-2019 - zhotovit dle č.v. 3HN-107589-B
Termín zhotovení 12.3.2019 - odjehlit

- vystavit 3D protokol 100% rozměrů

- přeznačovat jednotlivé kusy pořadovými čísly, nesmí dojít k záměně

Označení: 9104-1+10

 

[Celková cena: 58 500,00 CZK?
 

Poznámka k dokladu: Nabídka - osobníjednání p.Gufrovič

o Smlouvou o dílo se dodavatel (zhotovitel) zavazuje, že odběrateli (objednateli) provede na svůj náklad a nebezpečí dílo,
které je předmětem této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nl, a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a
zaplatí prodávajícímu smluvní cenu.

. Cenyjsou uvedeny bez DPH.

0 Žádáme o písemné potvrzení Objednávky - Smlouvy o dílo nejpozději do 10 dnů s pothením ceny, termínu zhotovení,
osvědčení o komplexnosti a provedení díla písemně.

0 Číslo objednávky uvádějte v korespondenci.

. Při dodávce materiálu uvedte na faktuře původ zboží.

. Zboží musí splňovat veškeré náležitostí stanovené zák. č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném
znění a souvisejících předpisů.

Nedílnou součástí OBJEDNÁVKY - SMLOUVY O DÍLO jsou Všeobecné nákupní podmínky společností V-NASS, a.s. v platném
znění ke dni objednání. Dodavatel potvrzuje, že si tyto všeobecné nákupní podmínky řádně přečetl, že jim rozumí a tímto s
jejich zněním vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas a to včetně úprav nároků z následků porušení smlouvy.
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podpis za dodavat e

........................................................

podpis za odběratele
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