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Kw! OBJEDNÁVKA č. 10067685I636 Ze dne 14.05.2018"
Investiční akce

OdběrataI-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Dodavatel

Technická univerzita Ostrava
Merci SrO

Fakulta metalurgie a materiálového ch—zdoslavova 1192/55
inženýrství _

627 OO Slatina Brno 27
17. listopadu 15

Česká republika
708 33 Ostrava — Poruba

Bankovní spojení: ČSOB a.s. IČ: 46966447 DIČ: CZ46966447

Číslo WU?—

Zboží dodejte na adresu:
vynuje

Vysoká Ško|a béfiské _
Telefon

Technická univerzita Ostrava ' Mm.
FMMI, 600

Fax

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava - Poruba
Termín dodání 11.06.2018

Mena objednávky: CZK

Materiál Text
Množství Celk.bez DPH

20000250 899999 Nl Stroje a zařízení
1 KS

179.200.000,950 KS 95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP6007212 17024000
0.050 KS 5.0 % Zdroj: 8501 SPP: VP6007212 \ 8.960.00
Objednávúme u Vás dl. cenové nabídky č.: 1803N000012/1

dodávku Mineralogické databáze za celkovou conu 1'79 200,— Kč bez DPH.

Dle apecifikaoo: vorifikovaná databáze mineralogických dat:, obalhuje záznamy krystalogxaťickýchdat, umožňuje filtr.-aci dat; podle difrakčních uhlů : něž—ných intenzit difrakcí, kompatibilní :programy značek Rigaku, Brukor nebo PANalytical, program umí pracovat: pod systémem Windows 8 avyšší.
.

Infrastrukturni podpora doktorských studijních programů mm VŠB - TUO
reg.č. (22.02.1.01/0.0/0.0/16__017/0002668

 

Celkova hodnota objednávky bez DPH:

179,200,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňuj ici dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění jeNESPOLEHUVY PLÁTCE piigemce zdamelneho plnění (oabé'ateh uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dan (DPH) na účet Finančníhoúřadu nnszne p‘lsluSného pm puswovatele caudavatele) Pokud ofuemcs (odběratel) uhradí za paskylovatele zdanitelného plnění daň Flnančnlmuúřadu, příjemce íodbéfatel) :— o tuto unradu 170' lží platbu faktury vuči poskytovateli (dodavatel )
Pokud s;;ravcem cane nebude zvereméri v den ohrady faktury bankcvrii abet na který p'ljemce zdanztelneho plnění má provést úhradu faktury.příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnem dan (()le na 0691 Finančního úradu místně příslušného proposkytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odberatel) uhradí za poskytovazele zdanitelnew p'néni dan Finančnímu úradu. příjemce (odběratel) sio tuto úhradu poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavatell)

VŠB-hj Oskava s vefernátvsmka' Škola dít: ZÉÍtfííČ 11/199Š :S’b ,do Obchodn/ho-ÍŠŠ—trzí'li; nen—.; Žatvsália



OBJEDNÁVKA c. 100675851636

Jméno, Příjmení , Titul

Příkazce operace Prof. Ing. J. Domovská, CSc.

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB— TUO

Na faktuře prosím uvádějte číslo objed‘névky!

Ze dne 14.05.2018

Dat-.W Podpa:

(ČŘ/Í .

u. 05. 2018
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