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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17 listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava—Poruba

IC 61989100 DIČ: CZG1989100

 

 
 

OBJEDNAVKA č. 10068726l768 Ze dne 15.06.2018

Odběratet—fakturační adresa

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Akademické centrum studentských akt

Rektorát
Jungma ,t/„g' f” 7/472

17. listopadu 15
4 Kuřim 0

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika ( Z 00 3070

Bankovní spojení;
0/?er

Čislo účtu: / IČ: 26566958 DIČ:

   
Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská Vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Centrum podpory inovací, 9720 email

17. listopadu 15 Fax

708 33 Ostrava — Poruba

G
J

Termín dodání 04.09.2018

Objednáváme u Vás Školení a organizaci semináře "Projektové řízení" v následeicich termínech: 4.-5_9.2018;

184992018; 20.10.2018. Pro 10 osob. Školení proběhne v rámci projektu "Excelence transferu technologii na VŠB

řtechnicke univerzitě Ostrava. reg. č. CZ.O22.69/0.0/0.0/16_014/0000648

Mena objednavky; CZK

 

Materiál Text Množství Celk bez DPH

 

20000087 organizace semináře 1 JV 75.60000

Zdroj: 2103 SPP' VP7687911

 

Celkova hodnota objednávky bez DPH: 75 600,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění )e

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního

úřadu mistné přislusného pro poskytovatele (dodavatele) Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu

úřadu, prijemce (odběratel) si o tuto úhradu ponizi platbu faktury vuci poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet_ na který příjemce zdanitelneho plnění ma' provest 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, Přijmení, Titul Datum Podpis

 

  

 

15 115- 2018
VA

1 5 -06~ 2018

Správce rozpoctu

Přikazce operace

 

 

Jednu kopii objednavky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO

Na faktuře prosím uvádějte Číslo objednavky'

 

 

VŠB— TU Ostrava )9 veie/ná vysoká škola dle zákona (či 1 11/1998 Sb „do Obchodního rejstříku není zaosána


