
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava—Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZG19891OO

 

OBJEDNÁVKA č. 10073953/740 Ze dne 06.11.2018

Hlavní činnost

OdběrateI-fakturační adresa

 

Vysoká škola báňská
Dodavatel

Technická univerzita Ostrava výzkumné energetické Wolf Technology sro
centrum

Machatého 679/2

17. listopadu 15
152 00 PRAHA 5 - HLUBOČEPY

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Bankovní spojení:

Číslo účtu: I
lČ: 04667409 DIČ: CZO4667409

Zboží dodejte na adresu:    
Vysoká škola báňská

 

Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava
Telefon

výzkumné energetické centrum
e-mail

17. listopadu 15
Fax

708 33 Ostrava - Poruba

Termín dodání 21.11.2018

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 5.11.2018:

Měna objednávky: CZK

 

 

Materiál Text
Množství Celkbez DPH

20000055 DrHM dle přílohy
IKS 92.577.73

Zdroj: 8507 SPP: D89018935

 

Celková hodnota objednávky bez DPH:
92.577,73

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plněníje
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,
p""rnce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro
p. .ytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si

o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

 

Správce rozpočtu

Příkazce operace

 

 

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

 

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

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



 

WBTřTechnology s.r.o.
l-lachatého 679/2

152 00 Praha 5

Ceská Republika

Ě:04667409

mčzc204667409

CENOVÁ NABÍDKA

Pro:

5.11.2018

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava;

_

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 15/2172;

708 33 OSTRAVA — PORUBA

Předmět nabídky: funkční modely spalovacích motorů dle následujícítabulky

 

Cena Kč /1 ks bez DPH Cena Kč /1 ks s DPH
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Toloika Krátký popis

1 Model Wankelova motoru EISCO

2 Model benzínového motoru 2-

taktní EISCO

3 Model benzinového motoru 4—

taktní EISCO

4 Model dieselového motoru 4

taktní EISCO

5 Two Cylinder Gas Engine

6 Gas Steam Turbine

7 Standing Gas Engine

Celkem   92 577,73 112 019,05

 

Uvedené cenyjsou konečné, včetně přepravy do VŠB - TUO.

Platnost nabídky: do 12. listopadu 2018.

Platební podmínky: platba převodem na základě faktury se splatností 14 dnů. Faktura bude

předána společně s dodaným zbožím.

Goll Technology s.r.o.

jednatel

telefon: 608 811 414

skype: wolf_pg

 



Od: _

 

  

Odesláno:
6. listo adu 2018 8:48

Komu:

Kopie:

Předmět:
: onta tod SMOKEMANa

Přílohy:
nabidka_motory_2018.pdf

Důležitost:
Vysoká

Ahoj_potřeboval bych objednávku dle nabídky

Je to opět Mittal.
[my _ . ,) ., ,

015 „ v/Ds cw ří" m

/,

Pěkný den

 

Dobrý den pane_

Omlouvám se za zdržení, neměl jsem po ruce všechny podklady.

V příloze přikládám kompletní nabídku. Vše je skladem, jen dva z modelů EISCO jsou t.č. k dispozici v malém množství abohuželje mohu rezervovat pouze objednáním. Z tohoto úhlu pohledu by rychlé rozhodnutí bylo přínosné ;-)

Dejte mi vědět, zda je tato nabídka pro vás zajímavá a kdy by případně mohla nastat realizace.

S pozdravem

Illllalel

Wolf Technology s.r.o.

mobil 608 811 414

skype wolf_pg

From:

Sent: F , , :

To:

Cc:

  

  

 

Dobrý den,

ještě jsem do toho seznamu zapomněl připsat tento model

.http://maier-mechanic.com/en/standing—gas—eneine/


