
vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 61989100 DIČ: CZG1989100

OBJEDNÁVKA č. 100697331206 Ze dne 18.07.2018

investiční akce

 

 

Odběratel-fakturačni adresa

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Technický a zkušební ústav

Fakulta stavební stavební Praha,s.p.

17. listopadu 15 Prosecká 811/76a

708 33 Ostrava — Poruba 190 00 Praha 9

Bankovní spojení: Česká republika

Číslo účtu: /

lČ: 00015879 DIČ: CZOOO15679   Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská Vyfizuje

Technická univerzita Ostrava Telefon

Fakulta stavební
e-maíl

L.Podešté 17
Fax

708 33 Ostrava - Poruba

Termín dodání 31.08.2018

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: CZK

 

Materiál Text Množství Celkbez DPH

 

20000250 Odtrhoměr Proceq DY - 216 1 KS 158.258,00

Zdroj: 1114 SPP: V22008913 KNI: 30000006956/0

 

Celková hodnota objednávky bez DPH:
158,258.00

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

NESPOLEHLIW PLATCE. 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 provest úhradu faktury,

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Flnančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu. příjemce (odběratel) sí

o tuto úhradu poníží platbu faktury vúčl poskytovateli (dodavateli).

 

 

  

  

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

Správce rozpočtu fay/20M,

Příkazce operace .......l.B..T.UZT..ZO.ÍB„„

 

 

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

 

Na faktuře prosim uvádějte číslo objednávky!

 

VŠB-TU Osíravaje veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.,do Obchodního rejstříku není zapsána.
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č.j.: VSB/18/037698

datum: 29 .6. 2018

we: —
Příloha č. 5 ke směrnici o zajištění VKS

Plná moc k zastupování příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní1

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: ___—„___

Datum narození: 21.1.1963

Uděluji tímto plnou moc

pani/panu:_

bm_

k zastupování V rozsahu příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní pro VŠB-TUQ,

 

 

útvar 206

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1. 7 . 2018 do 30. 7. 2018

V Ostravě dne 29. 6. 2018

Zuma: Podpis—*

Plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

 

Zároveň čestně prohlašují) že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro nedbalostm'

trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s ' onem veřejné správy a nehrozí u mě osoby

střet zájmů podle zvláštních právních předpisů.

mom- podpis __

   

 


