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Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 61989100 DIČ„ 0261989100

OBJEDNÁVKA č. 100722811701 Ze dne 03.10.2018

Hlavní činnost

 Odběratel—fakturační adresa

Vysoká škola báňská Dodavatel

Technická univerzita Ostrava 3R Systems s.r.o.

Rektorát Národní 980

17. listopadu 15 551 01 Pražské Předměstí, Jaroměř

  
 

708 33 Ostrava - Poruba Ceská repubíika

Bankovní spojení:

Číslo účtu: I IČ: 25013262 DlČ: 0225013262

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská vyřizuje

Technická univerzita Ostrava Tam,.

9700 Centrum podpory inovací email

17‘ listopadu 15 Fax

708 33 Ostrava - Poruba

Termín dodání 17.10.2018

Die smlouvy 8333/17-9700-01 u vas objednáváme 1 balení práškového tiskového materiálu white — 20 kg.

Mena objednávky: CZK

 

 

 

Materiáí Text Množství Celkbez DPH

10007980 Polyamid PA2200 white 20,000 KG 33.76000

Celková hodnota objednávky bez DPH: 33.760.00

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

NESPOLEHLEVÝ 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 poníží platbu faktury vůti poskytovateli (dodavateli)

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet. na který příjemce zdanitelného píněnl má provést úhradu faktury,

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

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

0 tuto úhradu poniži platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

 

 

Jméno. Příjmení, Titul Datum Podpis

- ? Jí!— íll.

Správce rozpočtu 2%........

‘- 3 132013

 

Příkazce operace   

     
Národní 930, 551“ 0’1 Jaro. . . ,

[5225013202 - DíČ. CZESG'í3-' '

Na faktuře pros1m uvádějte Číslo objednávky!

 

VŠB-TU Ostrava je veřejná vysoká škola dle zákona č. 1 11/1998 Sb.,do Obchodnlha m]stňku není zapsána.


