
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: C261989100

OBJEDNÁVKA č. 10073762/40 Ze dne 02.11.2018

Investiční akce

 

Odběratel-fakturační adresa  

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Fisher Scientific, spol. s r.o.

Fakulta bezpečnostního inženýrství Kosmonautů 24

17. listopadu 15 530 09 Pardubice

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Bankovní spojení:

Číslo účtu: /

  
 

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká Škola báňská Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Fakulta bezpečnostního inženýrství email

Lumirova 13 Fax

 

700 30 Ostrava - Výškovice

Termín dodání 30.11.2018

Měna objednávky: CZK

 

Materiál Text Množství Celk.bez DPH

 

20000250 899999 NI Stroje a zařízení IKS 16060000

Zdroj: 1104 SPP: CV940682F KNI: 30000007117/0

Termostat s chlazením FPSO—MA

(oběhový termostat pro rozmezí teplot od - 50 °C do 200 °C)

 

Celková hodnota objednávky bez DPH: 160.600,00

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 poníži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění ma' 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 poníži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

 

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum odpis

, . -8. 11. 2018
Spravce rozpoctu ......................4.W......

Přikazce operace ........1.81.1132018.  
 

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

 

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

 

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



© Fisher saam.

Dodavatel :

Potvrzení objednávky č.0P180-15150

Adresát:
 

Fisher Scientific, spol. s r.o.

Kosmonautů 324

530 09 Pardubice

IČ: 45539928 DIČ: CZ45539928

Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920

Odběratel :
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava

IČ: 61989100 DIČ: C261989100

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

17. listopadu 15

708 33 Ostrava

 

Kontaktní osoba:

 

   
 

 

 

Pobočka: Fakulta bezpecnostnlho inzenyrstw

Telefon: 597 322 826

Fax:

Datum , 13.11.2018 Zakazka: ZP180-15531

vystavenI: Nab|dka:

Platnost Objednávka odběratele: 10073762/40

do: Vystavil:

Termín . . . , . Telefon: 466 798 238
dodání: nespecifikovano dle potvrzeni od vyrobce Referent:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Místo Ostrava - Fakulta bezpečnostního

dodání: inženýrství Lumírova

13, 700 30 Ostrava, tel: 597 322 826

zpusob. Bankovním převodem
uhrady.

Splatnost: 14 dnů

Doprava: Dodavatelem

Prodej zboží bude realizován dle platných obchodních podmínek uvedených v ceníku a E-BUSINESS CENTRU.

Celkem

Kód Název zboží Množství MJ Cena/MJ bez DPH DPH

5703.6348 Termostat s chlazením FP50-MA w 
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Fisher Scientific : - : v

© Potvrzenl objednavky c.OP180-15150

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sazba DPH Základ DPH

0 % 0,00 0,00

15 % 0,00 0,00

21 % 160 600,00 33 726,00

Celkem k úhradě: 194 326,00 CZK

 

 

Poznámky:

1. V souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) představuje

toto Potvrzení objednávky potvrzení obsahu uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi (dále jen „Odběratel“) a Dodavatelem.

2. Nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy jsou všeobecně obchodní podmínky Dodavatele publikované na internetových

stránkách www.thermofisher.cz.

3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena

Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v

důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.

4. Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat

skutečnému datu dodání zboží.

5. Bezpečnostní listy k dodávaným chemikáliím jsou ke stažení na webových stránkách výrobců:

www.thermofisher.com, www.acros.com, www.alfa.com, www.pentachemicals.eu, www.lach-ner.com

Pokud potřebujete bezpečnostní list zaslat E-mailem nebo v listinné podobě se zbožím, ozvěte se prosím. Na stejných webových

stránkách jsou ke stažení rovněž šaržové certifikáty.
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