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0350024503OBJEDNÁVKA č.
16.10.2020ze dne:

0350024503 2020/ 62/

Odběratel - fakturační adresa:
Vysoké učení technické v Brně
Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123
612 00 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

Vyři zuje:    xxxx
Tel.: +42054114xxxx Fax: 

xxxxx@ceitec.vutbr.czE-mail:

119419Dodavatel (č.SAP):
easytherm.cz s.r.o.

Sídliště Hegerova 935
572 01 Polička
Česká republika

26007568IČ: CZ26007568DIČ:

Vyřizuje:
Tel.: 461725303Fax:
E-mail:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský 
technologický institut
Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123
612 00 Brno

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

CZKMěna objednávky: Měsíc 10.2020Termín dodání:

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

Keramické pásy 6,00 KS           

SCB80D200B400V4000W5000SL+THM12+d 

Tepelně izolační kryt TIB 6,00 KS           

Termočlánek typu J 6,00 KS            

 T2-J2802F-G200G-0

Bajonetové nástavce 6,00 KS             

 BN-15-25-M12x1.5

Single phase Power Solid contactor 6,00 ks            

 SSR-SUL865070

Napěťový pulzní výstup + relé, 6,00 KS          

 napájecí napětí 12-24 V 

 Obj.č. N1040-PR-24V (USB)*

Doprava 1,00 KS             

          68 806,78Celková hodnota objednávky

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně
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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.




