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‘ (!!) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava—Poruba
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W OBJEDNAVKA č. 100710511636 Ze dne 29.08.2018

Hlavní činnost

Odběratel-fakturačníadresa . , „„ . „

Vysoká Škola báňská : Dodavatel

Technická univerzita Ostrava 1 Materiálový a metalurgický výzkum

Fakulta metalurgie a materiálového sro.

inženýrství Pohraniční 693/31 )

17. listopadu 15 706 02 Ostrava - Vítkovice

708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:_ l IC'25870807 Dič— CZ25870807

  

 

 

Zboží dodejte na adresu:
Vyfizwe

Vysoká škola báňská Te|ef°n

Technická univerzita Ostrava „nail

FMMI, 600
Fax

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava - POFUba Termín dodání 31.10.2018

Měna objednávky: CZK

Material Text
Množství Celkbez DPH

20000055 501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní I KS 215,000.00

Zdroj: 2103 SPP: VP6007211

objednáváme \: Vás Tvarové nástroje pro kování za tepla - kovadla

201 106,45 Kč

10 584,55 Kč

3309,— Kč

llSPP prvek VPSOO7211/2103

SPP prvek VP6007211/8509

SPP prvek VPGOO7213/8509

Infrastrukturni podpora doktorských studijních programů FMMI VŠB — TUO

reg.č. 62.02.21.01/0.0/0.0/16_017/0002668

 

Celková hodnota objednávky bez DPH“
215.000.00

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 pňjemoe (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančn'mu

úřadu. příjemce (odběratel) si o tuto úhradu ponlží 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 zdanitešneho plneni (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 ponížl platbu faktury vúč poskytovateli (dodavateli)
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OBJEDNÁVKA č. 10071051I636 Ze dne 29.08.2018

 

 

Jméno, Příjmení, Titul Datum Podpis

 

Správce rozpoctu

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

 

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

MAnníALovÝ A METALURGICKÝ

VÝZKUM s.r.o.

. , . . . Pohíanšc'll 693/3? . Vllkov ce
, „ , . q

Vaší zakazku edeJeme pod číslem 6„ 8408 703 CO c=m" ©

Platební podmínky: Platba formou faktury se splatností

30 dnů od doručení. smluvní úrok z prodlení 0.5%“den prodlení

  Vyřizuje: ]

Obchod a marketing. tel._

 

_|e nale

 

všéím bar:1513 {19119135Tys—aká ším dle zákona á 111/1998 Sb..do Obchodního rejstříku nen! zapsána.
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