
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

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

IC: 61989100 DIČ. C261989100

  

 

 

_ , OBJEDNAVKA č. 10070323/730 Ze dne 08.08.2018
_ * ‘ * _ * ' Hlavní Činnost
,_„ __

OdběrateI-fakturačni adresa
_

Vysoká Škola báňská Godavatel
Technická univerzita Ostrava OptiXs sro. ‘

Rektorát
Křivoklátské 37/9

17. listopadu 15
199 00 Praha \

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika \
Bankovní spojení:

Číslo účtu: /
. IC: 02016770 DIČ: C202016770

Zboží dodejte na adresu: l

Vysoká škola báňská
Vyhzme

Technicka univerztta Ostrava Telefon

Rektorát

e-mall

17. listopadu 15
Fax

708 33 Ostrava - Poruba

Termín dodání 08.08.2018

Objednavame u Vás na základě nabídky č. NAV0262/1819 LED světelné zdroje.

Měna objednávky: CZK

 

 

 

Materiál Text
Množství Celk.vč.DPH

20000055 501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní iš 6217431
2,850 KS 95.0 % Zdroj: 1114 SPP: vz7307231 59.00559

0.150 KS 50 % Zdroj: 8509 SPP: vz7307231 3.108.72

Celkova hodnota objednavky včetně DPH:
62174.31

Pokud spravce daně zveřejní zpusobem umožňuííci dalkovy přistup skutečnost. že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění Je

NESPOLEHLIVY PLATCE. příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dařl (DPH) na účet Finančního

úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele) Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu

uřadu příjemce (odběratel) 51 o tuto úhradu ponízi platbu faktury VUČl poskytovateli (dodavatelí)

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den ohrady faktury bankovni učet. na který příjemce zdanltelneho plnění má provest úhradu faktury,
příjemce zdanítelneho plném (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro
poskytovatele (dodavatele) Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanítelneho plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) Sl

o tuto uhradu ponížl platbu faktury VUČI poskytovateli (dodavateli)

 
Jméno. Příjmení, Titul Datum Podpis

 

Správce rozpočtu

Příkazce operace

   
Jednu kopii objednavky potvrďte a zašlete zpět na VŠB— TUO.

 

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte Číslo objednávky!

 VŠB-TU Ostra.a,le veřejná vysoká škola dle zakona č l 7 7 "1998 Sb„do Obchodního rejstříku není zapsána.


