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Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostra'va

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10068872I903 Ze dne 20.06.2018

Hlavní činnost

 

Odbératel-fakturačni adresa
 

   

 

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Koras Reality sro.

Rektorát Soukenická 877/9

17. listopadu 15 702 00 Ostrava 1

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Bankovní spojení:

Číslo účtu: I IC: 26813963 DIČ: CZ26813963

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Te|efon

Rektorát e-mail

17. listopadu 15 Fax

708 33 Ostrava - Poruba

Termin dodání 08.07.2018

Na základě cenové nabídky objednáváme ubytováni,stravu účastníků a pronájem prostor pro účely realizace Letní

školy MOFO 2018, termín 8.-14.7.2018. Pro projekt "Letní a zimní škola MOFO".

Měna objednávky: CZK

 

Materiál Text Množství Celk.vč.DPH

 

20000088 518800 Ost.služby-ostatní 1 JV 125.400,00

Zdroj: 1505 SPP: P09038821

 

20000088 518800 Ost.s|užby-ostatni 1 JV 72.200,00

Zdroj: 1505 SPP: P09038821

 

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 197.600,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přistup 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 poníži 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 poníži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis ,

 

Správce rozpočtu

Přikazce operace

 

     
  

 

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

  podpis dodavatele

 

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

 

JW „

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



Příloha č. 5 ke směrnici o finanční kontrole

Plná moc k zastupování přikazce operace/správce rozpočtuřhlavní—úěetní 5/

Já níže podepsaný

narození

bytem Oldřichovice č. p. 734, Třinec
 

Uděluji tímto plnou moc

paní/panu jméno a příjmení, datum narození nar. 915,—_____

bytem Ostrava - Poruba

k zastupování v rozsahu příkazce operace/správce rozpočm/hlavní—účemí—s/ pro VŠB-TUO,

fakultu Rektorát pracoviště 9900, 9910, 9920, ,

 

Tato plná moc se uděluje na dobu 21. 6. 2018 do 29.6. 2018

od

 

V Ostravě dne ___2_1._6. 2018

Zmocnitel: podpis „„..-

Plnou moc v plném rozsahu přijímám

Zmocněnec: podpis-„_


