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Dobrý den, v příloze zasílám objednávku permanentek pro naše zaměstnance. Prosím o její potvrzení. 
 
 
S pozdravem 
 
--  
Nikola Maňásková
asistentka ředitele
 
Základní škola UNESCO,
příspěvková organizace
Komenského náměstí 350
686 62 Uherské Hradiště
 
Přílohy: 2
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Nela Mitáčková <obchod@aquapark-uh.cz> 11. února 2019 10:19
Komu: Nikola Maňásková <manaskova@zsunesco.cz>
Kopie: Jiří Durďák <reditel@aquapark-uh.cz>

Dobrý den paní Maňásková,

 

potvrzuji Vaši objednávku na částku 113 400 Kč.

 

Prosím Vás o zaslání informace, zda tuto objednávku budete v rámci ,,Povinnosti uveřejnění smlouvy“ zveřejňovat (
doložka viz. níže).

Doložka č. 1 – „povinnost uveřejnění smlouvy“:

„Odběratel bere na vědomí, že tato smlouva (objednávka) a případně i její budoucí dodatky mohou být
dodavatelem  uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru
smluv“), neboť dodavatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona.  Pro tyto případy je odběratel
povinen dodavatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této
smlouvy (objednávky), případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně dodavatelem v uveřejňovaném
textu anonymizovány.“

Děkuji za informaci

 

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Bc. Nela Mitáčková 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=593e48cd41&view=att&th=168dbd62e4d1a72c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_js04efzr0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=593e48cd41&view=att&th=168dbd62e4d1a72c&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_js04eqm91&safe=1&zw


účetní/ finanční referent

tel: + 420 734 871 461

 

Aquapark Uherské Hradiště,

příspěvková organizace

Sportovní 1214

686 01 Uherské Hradiště

IČ: 72063904  DIČ: CZ72063904

www.aquapark-uh.cz

[Citovaný text byl skryt]

Nikola Maňásková <manaskova@zsunesco.cz> 11. února 2019 10:47
Komu: Nela Mitáčková <obchod@aquapark-uh.cz>

Ano, budeme. Je to napsané i v objednávce.  
 
S pozdravem 
po 11. 2. 2019 v 10:19 odesílatel Nela Mitáčková <obchod@aquapark-uh.cz> napsal: 
[Citovaný text byl skryt]
[Citovaný text byl skryt]

Nela Mitáčková <obchod@aquapark-uh.cz> 11. února 2019 14:11
Komu: Nikola Maňásková <manaskova@zsunesco.cz>

Dobrý den paní Maňásková,

 

V příloze zasílám kopii vystavené faktury na základě Vámi zaslané objednávky.

Zkontrolujte prosím, zda náležitosti uvedené na faktuře jsou vystaveny v pořádku.

Po odsouhlasení bude originál faktury zaslán poštou.

Objednávku si Vaši zaměstnanci musí vyzvednout nejpozději do 11.08.2019 (jedná se o vystavení kreditu na nosič
proti podpisu objednávky). Kredit na nosiči je poté časově neomezen.

 

 

Děkuji za informaci

 

S pozdravem

 

Bc. Nela Mitáčková

účetní/ finanční referent

 

Aquapark Uherské Hradiště,

příspěvková organizace

Sportovní 1214

https://maps.google.com/?q=Sportovn%C3%AD+1214+%0D%0A+686+01+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sportovn%C3%AD+1214+%0D%0A+686+01+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&entry=gmail&source=g
http://www.aquapark-uh.cz/
mailto:obchod@aquapark-uh.cz
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