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Odběratel-fakturačni adresa

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava Centrum ENET-777

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

Bankovnl spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 1—

Zbožl dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Centrum ENET—777

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

OBJEDNÁVKAc. 10084607I777

Doplňková činnost

Ze dne 24.07.2019

 

Dodavatel

Eívac Ekotechnika s.r.o.

Tavičská 337/23

703 00 Ostrava - Vltkovice

Česká republika

íČ: 26839652 DIČ10226839652

  
 

Vyřizuje

e-mall

Fax

Termín dodání 09.08.2019

Objednáváme u vás:

Autorizované emisnl měření při spalovací zkoušce kalů na TOL Olomouc - dle cenové nabídky ze dne 22.7.2019.

Kontakt:doc-—
Mena objednávky: CZK

 

 

 

Materiál Text Množství Celk.bez DPH

20000136 518506 Ost.síuž.-anaíýzy, rozbory 83.000.00

Zdroj: 9501 SPP: HS7771950

83.000,00Celková hodnota objednávky bez DPH:

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost. že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je

NESPOLEHLíVÝ PLATCE. příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního

úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu

úřadu příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem dane nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet. na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury.

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele), Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si

o tuto úhradu ponlžl platbu faktury vúčí poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: 8490/19-9370—01

 

VŠB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.,do ObChOdního rejstříku není zapsána.



OBJEDNÁVKA č. 100846071777 Ze dne 24.07.2019

 

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

 

......7...Íe..:(17.-„2019 .....

'N -07- 2019

Správce rozpočtu

Příkazce operace

 

 

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

podpis dodavatele

 

Na faktuře prosím uvádějte čislo objednávky!

 

 

VŠB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb..do Obchodního rejstříku nanl zapsána.

Strana: 2 z 2



H7HHHHHHI§ .. ' 'Í

 

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA BANSKA TECHNICKA

Wm „7,23 UNIVERZITA OSTRAVA

70300 Ostrava-Vítkovtce doc. Dr. Ing. Bohumír Čech

tel „123 595 750 500 17.lístopadu

““ “W 5‘55 700 503 708 33 Ostrava - Poruba

IC 26839653?

Bankovní spo,ení Ceska spořitelna.c.u—   
 

Zapsáno v cbchodním reistííku vedeném

u Kralskeho soudu v Ostravě oddíl C. vložka 50138.

2019-07-22

Véc: cenová nabídka na emisní měření při spalovací zkoušce kalu ČOV M—53—19

Vážený pane docenta.

děkujeme za poptávku ve věci autorizovaného měření emisí při spalovací zkoušce na TOL

Olomouc.

Pro Vámi poplin/any rozsah:

Kontinuální autorizované nezávislé měření CO. NOx.SOZ a vztažneho 02 po dobu 6

tí hodin

Kontinuální autorizované měření TOC (CxHy), po dobu 6 ti hodin

HCl. HF po dobu 6 ti hodín — 3 dískontinuálních odběru

Autorizované měření PAU, PCB. PCDD/F po dobu 3x6 hodín

Autorizované měření TZL

Měření koncentrace Cd+Tl. Hg. Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Vám můžeme nabídnout cenu 83 000 Kč + DPH za 1 měření,

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady Spojené s měřením dopravou a vypracováním

protokolu.

3 pozdravem

 


