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OBJEDNÁVKA č. 30001864í777 _Ze dne 18.09.2018

Hlavní činnost '

 

  

 

Odběratel-fakturačni adresa

Vysoká škola báňská
Dodavatel

Technická univerzita Ostrava Centrum ENET Hotel Hluboký dvůr. ae

17. listopadu 15
Husitská 150/9

708 33 Ostrava - Poruba
779 00 Olomouc. Nové Sady

Bankovní Spojení: ČSOB a.s. Česká republika

Číslo účtu:

IČ: 25394967 DIČ: 022539496?

Zboží dodejte na adresu:    
Vysoká škola báňská

 

 

 

Technická univerzita Ostrava Vyřizuje

Centrum ENET Telefon

17. listopadu 15 e-mail

708 33 Ostrava - Poruba
Fax

Termín dodání 26.09.2018

Měna objednávky: CZK

Materiál Text
Množství Celk.vč.DPH

20000101 518800 Konference-ubyt. pro cizí účastn. 1 JV 8750400

Zdroj: 8509 NS: 777

. objednáváme ubytování & cateringové služby v termínu 26.—27.9.2018.

 

Celkově hodnota objednávky včetně DPH:
, 87.50400

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

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, píijemoe zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanltelněho 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 poniži 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 Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele). Pokud prijemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úradu, příjemce (odběratel) si

o tuto úhradu poníži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).
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Správce rozpočtu
{Vii/off... ._.....
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Příkazce Operace

 

 

 

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

podpis„_ odav ele? 7- v

. ~ 91“ H. i & &%-

ívlluboký dvůr a s.

» Dioné Sady, 779 00

1.13 my mc: CZ25394967

Na faktuře prosim uvádějte čislo objednavkyl

 

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

 


