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OBJEDNAVKA č. 10124436/780 Ze dne 25.07.2022

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Johnson Controls Building Solutions

Rektorát spol. s r.o.

17. listopadu 2172/15 Libaiova 2348/1

708 00 Ostrava-Poruba 149 00 Praha 11, Chodov

Bankovní spojení: Česká republika

Číslo účtu: !

IČ: 07868821 DIČ: C207868821   
 

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Rektorát e-mail

17. listopadu 2172/15 Fax

 

708 00 Ostrava-Poruba

Termín dodání 14.10.2022

Dobrý den.

na základě Vaší nabídky č. 228E08_0014 ze dne 18.7.2022 u Vás objednáváme:

Upgrade stávající centrály MaR ADS lite za celkovou cenu 91 .838,- CZK bez DPH (zahrnuje i práci- reinstalaci a

zprovoznění), kterýje nutný pro reinstalaci centrály na nový operační systém W10. Součástí reinstalace bude

přeneseni trendů a historických dat.

Oproti nabídce se smluvní strany dohodly na provedení plnění dle této objednávky nejpozději do dne 14. 10. 2022 a

přílohou faktury musí být Předávaci protokoí potvrzující protokolem! převzetí upgradu stávající centrály MaR ADS lite

násieduiíclm způsobem:

Předávací protokoí bude obsahovat:

— Označení plnění

- Označení Objednatele a Dodavatele

- Datum a místo

— Podpis zástupce Objednatele a Dodavatele

Kontaktní osoba:

Splatnost faktury: 14 dní od vystaveni faktury

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smiuv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. iII odst. 2 směrnice objednatele

TUO_SME_10_003 verze !.

Žádáme o podepsání objednávky a zaslani zpet, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv. O uveřejnění

objednávky Vám podáme informaci. V registru smluv bude mít dana objednavka přiděleno é. sml.: 8841/22-9600-01.

 

 

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

Materiái Text Množství Ceikbez DPH

20000251 Upgrade ADS lite 1 KS 91838.00

Zdroj: 8501 SPP: XB7808011

 

Celkova hodnota objednávky bez DPH: 91.838,00

 

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



OBJEDNÁVKA č. 10124436/780 Ze dne 25.07.2022

 

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

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, 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 daně 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 poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednavka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: 5841/22-9600-01

 

Jméno. Příjmení, Titul Datum Podpis

9 -08— 2022

Správce rozpočtu .......................

9 -08- ?tlíÍZ
Příkazce operace .......................

 

 

    

 

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

 

podpis dodavatele   
Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

 

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