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3596000306OBJEDNÁVKA č.
18.9.2019ze dne:

Odběratel - fakturační adresa:
Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Antonínská 1
601 90 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

Michaela KonečnáVyřizuje:
+420541148820Tel.: Fax:
konecna@lli.vutbr.czE-mail:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Antonínská 1
601 90 Brno

125967Dodavatel (č.SAP):
PREDVO, s.r.o.

Křižíkova 163/33
186 00 Praha 8
Česká republika

63673118IČ: CZ63673118DIČ:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Fax:

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

CZKMěna objednávky: 09.10.2019Termín dodání:

Text položky Množství Jed. cena bez DPH Sazba DPH Celkem bez DPH Celkem vč. DPH
Dlouhý text položky

Blok A5 trhací VUT CZ 500,00 KS           13 010,00
Trhací blok A5, potištěný na výšku, lepený v horní části, potištěný černou a červenou barvou, bílé listy, podkladový tvrdý papír jako poslední list 
bloku, 50 listů v bloku, 80g ofset, podklad lepenka 350g, Materiál: papír bílý, poslední list tvrdý papír Potisk: dvoubarevný - černý, červený (Pantone 
185C) , každý list zvlášť potištěn čtvečkovaně.

USB flash disk VUT 200,00 KS           17 714,00
 
 Bílý flash disk v kombinaci stříbrného kovu a plastu 8GB, 
 velikost: 7,3x2x0,6 cm Potisk: tamponový, jednobarevný, z každé strany 
 jedno logo VUT - CZ a ENG, do 20 cm2

Šňůrka na krk - lanyard 400,00 KS            7 880,00
 
 Látková plochá šňůrka (zahrnující bílou barvu látky) na krk s plastovým 
 trojzubcem a karabinou, šířka 2 cm Potisk:logo ICV VUT v Brně 

Hrnek VUT 150,00 KS           18 004,50
 
 Porcelánový nebo keramický hrnek s uchem, objem 270 ml - 300 ml, 
 Materiál: porcelán, keramika, Barva: provedení porcelán/keramika - 
 zvenku červená (odpovídající Pantone 185C nebo Pantone1797C) 
 Potisk: ICV VUT v Brně 

Taška látková 400,00 KS           19 796,00
 
 Bavlněná nákupní taška přes rameno, 100 g/m2, rozměr: 39x41 cm, více 
 barev - zahrnujících přírodní 200 ks, červená 200 ks. 
 Rozměr: 39x41 cm Potisk: tříbarevný na jedné straně tašky, 
 sítotisk textil do 600 cm2, logo ICV VUT v Brně. 

Svítilna VUT 400,00 KS            3 824,00
 
 Plastový přívěsek na klíče s LED svítilnou a žetonem. Čočková lithiová 
 baterie (1x) bude součástí přívěsku Barva: červená. 
 Potisk: tamponový, jednobarevný, logo VUT 
 do 10 cm2 
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          80 228,50Celková hodnota objednávky

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.


