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Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172, 708 33 OstravaPoruba

‘X

Clix—n]

© IČ' 61989100 DIČ: C261989100

W OBJEDNÁVKA é. 10068076/600 Ze dne 29.05.2018

Hlavní činnost

Odběrateí-fakturační adresa
 

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Logio s.r.o.

Fakulta metalurgie a materiálového Evropská 1692/37

inženýrství 160 00 Praha 6 -Dejvíce

17. listopadu 15 Česká republika

708 33 Ostrava - Poruba

Bankovní spojení: čsoa a.s. IČ: 27161871 DIČ: C227161871

číslo účtu:u    
Zboží dodejte na adresu:

 

 

 

 

Vyřizuje

Vysoká škola báňská Telefon

Technická univerzita Ostrava „naj.

FMM) děkanát
Fax

17- "Stopadu 15/2172 Termín dodání 12.06.2018

708 33 Ostrava — Poruba

Objednáváme u Vás: .

Ména objednávky: CZK

Materiál Text ' Množství -Celk.bez DPH

20000075 518200 Ost.sI.—progr.vyb.-SW 2001- sous 1 JV .__. 50.51356

Zdroj: 1114 SPP: VZGOO8911

Software SIMULB (1 licence SIMULB for Education).

Celková hodnota objednávky bez DPH: 50.513,00

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 ponížl platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem dané nebude zveřejněn v den úhrady lakturv bankovní účet, na který přůemce zdanitelného plnění má provést úhradu

íaktury, 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 íaktury vůči poskytovateli (dodavateli),

 

PodpišJméno, Příjmení, Titul — Datůí“"'

správce “OW“ _

 

 

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

  

VŠB—TU Ostrava—ie veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb„dí5bchodn/ho rejstříku nen/"zapsána „_
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