
\")jsrolca (<:—..";le tušňsl'aiží. -' Temži-.ni(.:lqzěí vrazi.-vir....wA“igma (isí/

'17 lisinmadu 2172/15). 700 Ut) ()StlíšVřl-í')tilllt)'rt

ro 01000100 DEC: 0701989100

 

 

 

C)B.JED[\1AVK.’=\ č. '10083432/801 Ze dne 24.06.2019

Hlavni činnost Kc smlouvě: 836/19—9800-01

Odběratel—takturační adresa _, , 2,- „ __, 2 _

Vysoká Škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Arcdata Praha spol s r.o.

Rektorát Hybernská 1009/24

17, listopadu 2172/15 110 00 PRAHA 1 » NOVÉ MESTO

708 00 Ostrava-Poruba Česká republika

Bankovní spojení:

Čislo účtui / IČ: 14889749 DIČ: CZ14889749

Zboží dodejte na adresu: — — —— ,

Vysoka Škola báňská Vyfwje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Rektorát (Hllllll

17. listopadu 2172/15 Fax

708 00 Ostrava-Poruba

Termín dodání 01.07.2019

Objednávaíne u V215.

Education Institutional Medium International Agreement 1. "l. 2019 — 30. 6. 2020

lVlóna objednávky. CZK

 

Madame: Text " Množství Celkilie—z opili"

 

 

20000300 518212 Ost.sl.-lic od 00001103 do1 roku “ ' ' 330 000.00

2010}: 050.9 sw- XWSOíld'lt't

 

Celková hodnota objednavky bez DPH: 33000000

Pokud správce dame ZVuÍdjllÍ zpusobem umožňující dálkový piístup skuteúnost. Ze plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je

NESPOLEHUVÝ PLÁTCE, prijemce zdanitelného plnění (odběratel) _íhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního

úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele) pOde prijemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanite=ného plneni dan Finančnímu

úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto til—radu poníží platbu faktury vuči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správoem daně nebude zveřejněn v den úhrady "akiury bankovní účet. na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury,

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPII) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele). Pokud prijemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dan Finančnímu úřadu, ofijemce (odběratel) si

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

Objednávka ke smlouvě Evidenční č smlouvy: 336/19-9800—01 SAP č. smlouvy: VSBOSA713F8873

Status Registrováno Datum registrace: 21.06.2019

Předmět; Education Institution Agreement

  

VSB-TU OSN.-iva je vafle?-rzi vysoká škola (Ile zet/mna (:. l '! 1/1998 sbxfi) Obchodního rejstříku není zapsána



OBJEDNÁVKA (: 10083432l801 Ze (Ino 24.06.2019

 

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

  

   

Správce rozpočtu

Přlkazce operace

 

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

Na faktuře prosím uvádějte čislo objednávky!

 

VSB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 'l I 1/199fl Sb..do Obchodni/70 rejstříku není zapsána
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