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Odběratel: 

Technické sítě Brno, akciová společnost 
Barvířská 5 
602 00 Brno 
cz 

IČO: 25512285 
DIČ: CZ25512285 
Telefon: 545 424 058 

Dodavatel 

Vysoké učení technické Fakulta informačních 
technologií 
Božetěchova 1/2 
612 66 Brno 
cz 

IČO: 00216305 
DIČ: CZ00216305 

Zboží 

Zpracování studie 
proveditelnost, řešení 
operátora neveřejných 
síťových služeb 

I 

L 

Množství 

1,000 

Objednávka 
OS/2019/482 

Vysoké učení technické 
informačních technologií 
Božetěchova 1/2 

Fakulta 

612 66 Brno 
cz 

Objednávka 05/2019/482 

Datum vystavení: 12.3.2019 
Lhůta: Ihned 
Způsob odběru: 
Způsob dopravy: 
Popis: Zpracování studie 

proveditelnosti 

Netto/MJ Netto 

46 000,00 46 000,00 

7 

_J 

Brutto 

55 660,00Kč 

Daň% Netto DPH Brutto 

Základní sazba DPH 21 % 
Celkem: 

21 46 000,00 
46 000,00 

9 660,00 
9 660,00 

55 660,00Kč 
55 660,00Kč 

Na faktuře prosím udávejte číslo této objednávky, v opačném případě Vám bude faktura vrácena k doplnění. 

Příjem objednávky potvrďte faxem, mailem nejpozději do 5-t, dm� od obdržení objednávky. Potvrzení objednávky doplňte písemným ujištěním, že 
na předmět dodávky existuje dle §13 odst.S zák.č.22/97 Sb. v platném znění "Prohlášení o shodě". 
současně s dodávkou požadujeme ve smyslu zákona č.517/99Sb. a pozdějších novelizací dodání příslušných dokument� (Prchl. o shodě, 
bezpečnostních a technických list�, apod.). 

Pokud není smluvně ujednáno jinak, požadujeme splatnost faktur 30 dnů od Jejich doručení. 
Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KraJského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500. 

Vystavil : XXXXX

Vyřizuje : XXXXXXX

Odsouhlasením této obJednávky berou účastníci na vědomí, že společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, Je 
osobou dle ust. § 2 odst. 1 
písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a obsah této obJednávky a její potvrzení bude uveřejněn v registru 
smluv zřízeném 
Ministerstvem vnitra české republiky, a to dle§ 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v 
zákoně o registru smluv 

uvedených. 

Akceptace objednávky dodavatelem: 
datum, podpis, razítko 

21 03. íJ1l 
prof. Dr. Ing

Zemčik 
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Schválil 
(datum a podpis) 
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