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OBJEDNAVKA č. 100683121780 Ze dne 06.06.2018

Odběrateí-fakturační adresa

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Jagello 2000

Rektorát Výstavní 8

17. listopadu 15 709 00 Ostrava

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Bankovní spojení:

Číslo účtu: / IČ: 70640866 DIČ: CZ70640866

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Rektorát
e-mail

17. listopadu 15 Fax

 

708 33 Ostrava — Poruba

Termin dodání 15.09.2018

Dobrý den,

na základě nabídky partnerství akce "DNY NATO V OSTRAVĚ & DNY VZDUŠNÝCH SIL ARMÁDY ČESKÉ

REPUBLIKY 2018" konané ve dnech 15. - 16. září 2018 u Vás objednáváme:

- pozice "Partner" akce

- prezentační plochu pro výstavbu vlastní expozice ve veřejné zóně akce o velikosti do 25 metrů čtverečních

- 2 VIP pozvánky na sobotu na akci, každá pro dvě osoby

- 2 VIP pozvánky na neděli na akci, každá pro dvě osoby

- logo v přehledu partnerů na oficiálních internetových stránkách www.natodays.cz

- logo v outdoorové a mediální kampani (umístění na plakátech, v inzerci a na roll—upech s přehledem partnerů)

- logo v informačních materiálech o akci (umístění v newsletterech a v crew manuálu posádky)

- logo na VIP pozvánkách na akci

- logo na informačních totemech v areálu akce

- pronájem stanu 5 x 5 m s podlahou, dopravou, montáží a demontáží

— 2 vjezdové karty do areálu pro obsluhu expozice

+ bonus navíc:

- možnost interaktivního zapojení výstupů superpočítače do akce

- možnost promo na Facebooku akce

Celková cena 98 000,- Kč bez DPH

Kontaktni“Obe“—
Měna objednávky: CZK

Materiál Text
Množství Celkbez DPH

 

 

20000088 Účast na Dnech NATO 2018 1 JV 98.000,00

Zdroj: 8509 SPP: XP7806611

 

Celková hodnota objednávky bez DPH:
98.000,00

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 poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

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

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

 

Správce rozpočtu

Příkazce operace

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!
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