
IČ: 61989100 DlČ: 0261989100

& OBJEDNÁVKA č. 100823941632

Vysoká škola báňská -— Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Ze dne 28.05.2019

5 investiční akce

 

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

17. Iistopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

celom_

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

FMT, katedra 632,

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava—Poruba

 

Dodavatel

EVC Group sro.

Nádražní 804

768 24 Hulín

Ceská republika

IČ: 27720870 DIČ: C227720870

 

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

 

10.06.2019Termín dodání

Měna objednávky: USD

 

 

  

Materiál Text
Množství Celk.bez DPH

20000250 Plán č.19283/Pohony pro podvozkovou plat 1 KS 5,210.00
Zdroj: 8501 NS: 632 KNí: 3000000739510

objednáváme u Vás 1 ke motoru may HVHZSO-OSO v celkové ceně 5.210. —USD bez DPH.

Celková hodnota objednávky bez DPH;
5.210.00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přistup skutečnost. že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je
NESPOLEHLlVÝ 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 bankami 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, phjemoe (odběratel) si
o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu
Evidenční č. smlouvy: 89/19-832-01

 
Jméno, Příjmení, Titul

Datum podpis

  

Správce rozpočtu

Příkazce operace

 

  

$$$—504?

 

 

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

 

 VšisTu os;—ar,; jšírefe/nšíysbkáE615 dle zákona č: 11171998 Sb.,do Obchodního rejstříku není zapsána.



Příloha č. 5 ke směrnicí o zajištění VKS

Plná moc !( zastupování příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní I’léetniI

Já níže podepsaný

Datum narození: _!____________

m_.........................................
Uděluji tímto plnou moc

 

paní/panu:

bytem:

 

k zastupování v rozsahu příkazee—eperaee/správce rozpočtthlwm—úěetní pro VŠB-TUO,

útvar 600, 606 —639

V rozsahu

1a,b, 4 a,b, 5, 6, 7, 8,11,12,13,

14;
 

Tato p1ná moc se uděluje na dobu od 24.5.2019 do 4.6.2019
  

V Ostravě dne 21.5.2019

Zmocnitel: podpis a-_

Plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

Zároveň čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro

nedbalostní trestný čin maj etkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy

a nehrozí u mě osoby střet zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Zmocnčnec: podpis

 

 

1 Nehodící se škrtněte


