
 
From: objednavkycz@ecolab.com [mailto:objednavkycz@ecolab.com]  

Sent: Friday, January 25, 2019 1:19 PM 

@mnof.cz 
Subject: OC Confirmation 1190003923 <CID3EC35B0FB599> 
 
Dobrý den, 

 

Vaše zákaznické číslo je: 500409 
Tímto vám potvrzuji zadání objednávky do našeho systému pod číslem OC 1190003923 
Předpokládaný termín dodání: 25.1.2019 

V případě, že máte nějakou otázku ohledně objednávky, prosím, vždy uveďte naše číslo. 

Za spolupráci vám předem děkuji. 
 

s pozdravem,  

 

 
LEAD CUSTOMER SERVICE AGENT 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

 
ECOLAB s.r.o.  

T E objednavkycz@ecolab.com  

----- Description ----- 
From: @mnof.cz 
Created On: 21. 01. 2019 11:51:52 
To: objednavkycz@ecolab.com 
Subject: 1190003923 // RE: objednávka se ZÁVOZEM NA LDN RADVANICE!!!!!!!!!! 
ID: 6976761 
 

         Dobry den,  
  
pred tym ako Vam objednavku spracujem - prosim Vas o upresnenie dodacej adresy. 
  
Ma ist zasielka teda do radvanic?  
V pripade, ze ano prosim viete mi dodat presnu adresu aby som ju vedela zalozit do 
systemu. 
  
V systeme totiz teraz mame len 2 adresy v Ostrave. 
  
Dakujem pekne za odpoved,  
  

LEAD CUSTOMER SERVICE AGENT 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
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ECOLAB s.r.o. 
T +420 239 018 204  E objednavkycz@ecolab.com 
 
  
----- Description ----- 
From: mnof.cz 
Created On: 21. 01. 2019 11:51:52 
To: objednavkycz@ecolab.com 
Subject: objednávka se ZÁVOZEM NA LDN RADVANICE!!!!!!!!!! 
ID: 6976761 
 

Caution: This email originated from outside of the organization. DO NOT CLICK on links or open attachments 
unless you recognize the sender and know the content is safe. 

 

  
  
Dobrý den, 
v příloze zasílám objednávku a prosím o přesné datum doručení objednávky. 
Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich 
akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku 
objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.  
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak 
nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním 
objednávky, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu 
do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.  
S pozdravem, 

Oddělení logistiky 
Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 
T + 

@mnof.cz 
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