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3581301072OBJEDNÁVKA č.
1.3.2018ze dne:

Odběratel - fakturační adresa:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

Ing. Lenka KorolkováVyřizuje:
+420541144981Tel.: Fax:
korolkova@fme.vutbr.czE-mail:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno

103726Dodavatel (č.SAP):
NBN Elektronik s.r.o.

Na bojišti 257
375 01 Týn nad Vltavou
Česká republika

14501627IČ: CZ14501627DIČ:

Vyřizuje:
Tel.:

nbn@nbn.czE-mail:
385 724 191Fax:

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

M, 13762, Bc. Sobolová, objednáváme dle nabídky č. 12021801

CZKMěna objednávky: 03.04.2018Termín dodání:
Text položky Množství Jed. cena bez DPH Sazba DPH Celkem bez DPH Celkem vč. DPH
Dlouhý text položky

. 1,00 KS           36 500,00 21%           36 500,00           44 165,00
K2007E01 - Miniature shaker with integrated amplifier

. 1,00 KS           59 500,00 21%           59 500,00           71 995,00
 
 1x Trunnion base with Easy TurnTM handles - 41745,- Kč vč. DPH (1ks = 34500,- bez DPH) 
 1x Stinger kit - 2110G06 - 30250,- Kč vč. DPH (1ks = 25000,- bez DPH) 

         116 160,00Celková 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.




