
iČ: 000206S9 - C .. 00020SSg

tel.t ""~;:."." 4;:'~ ••••• " .: _'"

Požadované datum dodi~'JKy:
Fortna úhrady:
Způsob dopravy:

28,06, 1~;
převod. při k.

~)op~'{~va dod:::va1eí~~n)

MEHCI, S,LG,

Hvlezdoslavova 55b
6~~7 00 Brno

~ Na ~:;atJatce 1!
.. _.114305 Prah" 412· Korn()řany

, Telefon:

Faktura na adresu:

Pobo(.:ka . Ostrava
,< mystivně :~i2HQ
'?O8 CO Ostrava

~,,~EHCI, s.r.o,
Hviezdoslavova 55b
G2ť7 oo Brno

liČ: 46966447 DIČ

tel.:
'Ielefon pobočky x střediska:
Pracovník:
Teleřon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis: -

Plnťmi ~)bje:jnávky b~K10 po!.:.:at~_~ pro bnnO$ti, kdy eHr'J~(j !'1-0ní osoocu pvv:rmí.~u k dé~n: podle § !j odst. ~~ zákona t. 23:5/2004 Sb .. o dani z pfidí~né
hodn::ly,

: Muf!ov3. SUS;lm,~ • pec pro přípravu filtrů pro metody měř<:mí I l
! 2'F; 686.20 :1

LX~~.I.~:, PC/EC a dal§,ich ,X9<ln:ckyCf) látek di~~ nabidkL 19:?;;.~i000031 í1. . _... -_. __ ._- .. . .. _.- I... . , ..i

~·.·'.~.·f '. >\''1. ..•••••• ~t.....,.·""',t~~~'" •.•.••.. ,. ••..•. ,..,.. .•.• ~~ •.•. )I'!.(~ 

2iO 685.20

Upozorněn!'
t··;a f:::J<.tl:{e ~lVe(nf: cjf)lo na$í ob_jedn(1\iky a pri:c.iJE~ pGtvfl.f;:':OU objer1né\.'Kt:, ]in.ak vám bt~de f~~iktura vrácena zpět.
N~ vystavované faktufE~ )ť~ nutné u\!údř::t. ÚÓfijc o firrnú, jr':'1~1:n:.~ nBbc názvu, s!ctle nebo rnis!u podnfkaní ~ !{ v soulaou se l;~~)i5~!m ()R nebo Jíné
eVk~0iiGe. V připa(H~ neúp:n:.)s~' (,;i nB~:pr<h;nyr;h útiaiú bude faktu::i;. VfBG0nB l..pét. ~ doplnění,
Cena za před:net }>~nění ln urtr::na 'V soula;ju s ~~:!r;t.~·('mj p('Jdp:~;y o (>~:~n3.ch [ako cen,') pe\'nl~, n€:pf~krocjte~né B i'H~jVÝŠH pťipu.stná.
()(jó<)ur!iasenin; přij<slé (1!JiEl<ir.~vky na l.s~ladr1 pi$"n,n(~l':v p{'lvrwní o je,l "':CHPÍll(',; vz.niká smiouva, na kt€,ré se vzti'ihuji ul'>t<Sf)(.weni zasona č.

(~!:li2G12 Sb.. Obó&nský <.f;KOníl\., ve zn,~ni r,!.ll.d,~j'lidl pi"'dP;St'l.
\/e smystu §2 r.){,1~L 1 l&Kona Č. ~3<H,}!201 ~ Sb .. o 2.vi;~$tnicll porJrnínkách Ij·~inr:osti nékt"~PfCh srntuv, l;Y.8{E~j(iov(~ni tncht:j srr;!lN :l r.: t"ť!gistru (zákon d
registru smluv), vzn;k:1Z<l)(Onn6 pcvinnost ~:;H~'Ú lVB{e_init ob:,ah aKCt,;-pwvané obiednsvky \f regir~tflJ srnluv do ~~O dnú. pře::;á(me·~j přHdrnět pinúnl
V'i~;i sn OOO,-K:c b·_j~~ DPt-i1 H of";!'2d6rr! nH V'iJHnky § .j l.Úk(mc1 o rf:9:stHi, Jin:xi-; nenastane jnji úónnost <:1 nBdoid~~ k 6hf2.d{~ faktu!y.

ČiiSH<Ý HY!>ROM!!:HzORDWGj{'~RÝ VSI.'\\'

Zp(~(Xh!ÚniJ i(~for~·n8čnirr~ syste~ v . .: 
--_


