
cil) Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: C261989100

°‘~,,.W“° OBJEDNAVKA č. 100850001974 Ze dne 06.08.2019

Hlavní činnost

Odběratel-fáktúrační adresa
 

   

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava ZDROJ Fryšta'cký sro.

Rektorát Budovateslka 1376/10A

17. listopadu 2172/15 747 14 Ludgeřovice

708 00 Ostrava-Poruba Česká republika

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: _ IČ: 26796775 DIČ: CZ26796775

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká Škola báňská

 

 

 

 

Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Rektorát
e-mail

17. listopadu 2172/15 Fax

708 00 Ostrava-Poruba

Termin dodání 31.08.2019

Měna objednavky: CZK

Text
Množství Celk.bez DPH

servis NN ochran rozvoden 1 JV 171 .844,00

Zdroj: 1101 NS: 974

Dle cenové nabidky č. CN 190722/3/VŠB

Celková hodnota objednávky bez DPH: 171 .844,00

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,

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).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: S54I19-9570-01

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

 

 

Spravce rozpočtu

Příkazce operace

 

 

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

 

 

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

 

VŠB-TU Ostrava ie veřeiná vvsoká ško/a dle zákona č. 111/1998 Sb..do Obchodního reistr'íku není zapsána.



Příloha č. 5 ke směrnici o finanční kontrole

Plná moc k zastupování pří-léa-zee-opoaeq/správce rozpočtuÁh-lavní-úěecgí. 5/

Já níže podepsaný

jméno a příjmení, datum narození Bohuslava Boki‘s’oyéLygygzeng-m
bytem ___

 

Uděluji tímto plnou moc

paní/panu jméno a příjmení, datum narození Ilona Swiechová, narozena________________________

k zastupování V rozsahuankazee—epemeexsprávce rozpočtu/IMueet-ní 5/ pro VŠB-TUO,
fakultu „_9_50(_)

___pracoviště 9520

 
  

Tato Plná moc se uděluje na dObu Od .A...Q§2,H.9§.:_3,Ql?w . do „\„191.9E:....„.2.._.Q.„1_2_

v Ostravě dne 0A,.w9812919fi

Zmocnitel: podpis ________

Plnou moc v plném rozsahu přijímám

Zmocněnec: podpis

 

 

5/ Nehodici se škrtněte


