
Uif A; 0- OBJEDNÁVKA
ıeúúeientfl; 101882000001 IČ:71009311 DIČ:

název rìnny: Krajská hygienická Stanice Kraje Vysočina Se Sidlan'ı v Jihlavě

net-aaa dndánrz Tolstého 1914/15ı 586 O1 Jihlava tel:_

e-ntaìliW fax:

zodpovědnýr pracovnflr pro převzetí :

počet zaměstnanců: 30

f Ihčetšekovýelt Počet poukázek -“ Počet onirr'ızelr“ Nominální Celková eena
“' knížek všelrové-lrníi'ee f ee kem hodnota počet poukázekx no'nt. hodnota

25 20 '500 100 50.000,-

ť/Celkem nominální hodnota (Kč) 500001-

+ provize...... ..... %

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH Z provize a man. poplatku

kcELKEM 50000; j
aPÚSoe PLaTevz

'v' HUTŰVDSTI O PROFŰlłMf'It FAH'I'UHŰU ® Nł't DOBÍRKU O

Úhjednjlı'ˇđH Požadovaný' [erınin tnlini do tyd ne

[hůlkovì'ın pismeıııł

DŮLEŽITÉ tnFotttttacE:
_ .gbjednávlta musí obsahovat l-:rome identífil-:arìnílıo údaje Hlientżt tedreSJ Sidlı lĹ". DIČ) také udaje o typu a mnoíuttı' objednavanýclı poukáre'n' ajejiclı nontınilníclt hodnotách a díle kontaktní údaje oso'oztr odpo't'edne

za podání chjednáv'fl
- pıo objednávku lze využil nvpizovmj.II objednávkový' I'onnulàř umietıřnzif na inteı“nettrv'_n,"t-h Stranka'ch ['llD

oanšonflivtra votnoieetc
a) poštou na adresu Le [Theatre Déjeuner S ı'. o . Zelený' pruh lihu-'EH |~lt1I tltl' Praha -l tr.“entıala]|I
b) fa'cem na c'íslo: +4212! 24| 0-13 'šli
c) e-mčt'ılem prostřednictvím elektronicke pošrzfl.I na adresu oni-:dnavlraQSelqi ce.
d) oso'onínt doručením nc'oo prostřednien'ínı dorttıřovetele ıllřeu' oso'ov] oproti potvrzení opřevzetí objednávky na centrálu Společnosti (Le L'heqtıe íJejt-uner S r. o , Zelený' pruh Hod-'99, HU DÚ Praha -1`_ı_

e] prostřednictvím on-line objednávkového ľorrnulàíe umístěného na internetových stránkách CHIJ,

F] telefonickým podáním na Klientslrer oddělení (centrálaì- převzetí objednávkvje potvrì'eno písemným sdelením prostřednícrvíın elektronicke pošty.

PitietÉ oejeonàtfm*
i'av: 2-“ 1343- 912_te|.12~1| 0-13 lll1 e-ınail: ohjednavlraÉselxycz

V Jih lavë

KRAJSKA HYGlENtth STANICE KRˇAJE vYSOČlttPr

ee eídlern v Jihlava

Dne L_5_ 2019 ąütgtèhü 193,4/15, 586 01. Jihlava_

RAZÍTKO A PODPIS

gšpšñäšrt Le Clıeque Dejeuııet' S.ı^.o. Zelený pruh ISÓÚXQQI 140 (JU Praha 4 v gro e
1;“ telefon: 241 [143 Ill | fax: 24! [143 Ellí e-ntail: lrlietıtslre@aelry.ea| tveh: tvtvtv.5e|ry.czl lC: 62913671 ľ- i

_i ehequedejauner



x/
vCeLm-
i.Díet'iet'íneí OBJEDNÁVKA

kod klienta: 101882 000002 lČ: 71009311 DIČ:
název finfly: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adresa dodani: Štàflüva 2003, lˇ'laVll'ČKĹ'JV BFOGl, 58001 tel:P
flflnflflz_ fl

ˇ ""_. " . ', . ˇ. I .zodpoverlnyI pracovnılx pıo pıevzotı.h

počet zaměstnanců: 17 f

f Počet šekovýcłı' Poř'et poukázek Počet oukăzek Nominální Celková cena- “ knížek v šekove knížce ce kem hodnota počet poukázek :i nom. hodnota

13 20 ” 260 - 100, 28000,

Celkem nominální hodnota (Kč) 260001..
+ provize ...........%

+ manipulační poplatek (Kč)

+21 % DPH Z provize a man. poplatku

KCELKEM 260001-
zPÚSon PLKrav;

v HUJ'UVDSTI O PlłDFŰltMA FAHTLFRÚU ® Na. DOBÍRKU O

Objùjmm
Požadovaný' lenııin Llotláııi; d O tyd n e

h m písmem]

DÚLEÉITÉ mronhıácr.:
ˇ Űbjñđ'lä'ˇ'ka musí C'bühù'ˇ'“ kmmê idf'llifikačm'hü "id-all? Kli'i'flił iEđfES-ì 51'EllılC,DlČ`}LHkćùdìi& o II'f'IZ'U [i mııo'ütvi objednâvànj'tlı poukáłúk alfijíclı ııomiíıâlnich hodnotách a dále kontaktní údaje osoby odpor-'Édnćza podání [ojednávky'
' I-"U llřilnäl'ku :RFĹI'U-Ž'Íi lÍI'Pizm'a'lII'I Ubiť'l'FÉWlfiü't-'ľí' fonııulář umístěný' I'IE'. intťrnetofi'ilı Soànkách CHD
onıEurfl'ĂvKn PoukfliIEt;
al poštou ıı:-ı admu-LL' Clítque Dejeunťr S ı o šelmy? pruh |5|50;oo |40 00 pm“.d ,4 [cřnuàıñł
b] lakem na Ěis!o.+41ü 24| tII-13 űlì
c] e- mailem prostředı"ıcrviın elelnronické pošty“ ııfl adresu Dbjfldnaokagšřgq. CL

"'i' 'JE'Ĺ'L'H'I" domiefl'm mim F'H'S'řcdn'm'm düm'řü'ˇ'mifi WE" ŰŠŰŰIr'lÚlWE'E' PU“ 'Í'ÍHI' ü převzetí objftinàvky na centrálu Společnosti [Le Clıfquo Děj'ťuner 5. r. o . Zelený' pruh [Sůtlfül l-íĹI DU Praha 4).e) prostřednimiı-n onflline objednávkového formuláře uıııistěnél'ıo na. intfnıttovy'cl-ı guàn'lçàçh (ji-[D
f) teleto; ıiízky'm podáním na Klientské oHdĚl-:ni tcentıálaì- převzetí objednávkyje potvrzeno písemným Sjëlenim prostřednicon'im cloktroninke oštv. P _PŘWÉ MWK? KRAJSŤ'Ř'Ä Hranická STANıcE KRAJE wsoùın.*-k 43oııflı.:2no43rıı. vız'ni "o v“ *ˇj L-.flz , . .,'5"' 'i' Ů I 'i " mi' "J'ˇK" "'ˇ" '*ˇ _se 'čidlem v Jihlava -
v Havlíčkovo Brode úzflmm'pfflflnvištê Hflvırćtúv afntt

štáflnvfl 2003, 580 02 Hflvıı'čttúv BDflfi 2.5.2019

RAZÍTKO A POD

ì'chèqnz; Le Clıeque Dejeuneı S r..o l/eloný pıtıh ISŰUIQUI 140 DU Praha 4 v gro' e"'E'É'm' ' telelfon e-mail: klientske@5eky.ea l ıtveb: noiekyncal lC: 62913613! ' 5
ohequedeíeuner



OBJEDNÁVKA
1*lı-ı

kód klienta; 101882 000003 IČ: 71009311 DIČ;
název finny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
flđrflsflđnđánt: Pražská 127 tflızP
Ű'maílľH fax: '

zodpovědný ptaoowtík pro převzetí :F

počet zaměstnanoů: 1 6

K iŽPočetšekovýetı ' ' Početpoukázek “ .Počet oukázel-.t :Nominální-»f . Celková cena
.. - knížek Všekově knížce ee kem .- “ 3 hodnota počet poukázekznom hodnota

'14 20 280 ` 100,- 28 000,-

f k

(Celkem nominální hodnota (Kč) 2 8 000 3 _. i

+ provize...........%

+ manípulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

KCELKEM 28 0003- j
zPŮsoB PLATBY:

V HÚTŮVÚSU O PRÚITŰRMA FáK'i'URÚU © Na. DUBŤRKU O

Ohj ednaLI'a Pořa dos'a nj' termin dodání:

[hůlkotvýrn písmem)

DůLezrrÉ ntıflonrnhteez
-objednívlea musi obsahot' at kromě identifikačního udaje Klienta [adres s sídla, [13, DIČ) take' údaje o typu a množství ohjednâtl an!r elı poukázek ajejiel-ı nominálníel'ı hodnotách a dále kontaktní údaje osob).r eeipotl ëdııé

za podání oltjeđrıăflťlejnr
- pro objednávku lze vyuzit typlzot'anj' objednávkový foımulář umístěný na internetosìj'eh stránkách CHD

onreonivtos Pouto'tzeır
a) poštou na adresu Le Chequo Dćjeuner s. r. o., .'rfelenjjr pn_th 154501'9'9, 1411 Ú'ü Praha łdi (Centrála),
b) Faxem na Číslo: +421] 2411343913,
o)e-mailen1 prostředniettim elektronické pošt)Í na adresu ohjednat'kafiselqez,
d) osobním doručenírn nebo prostřednictvím doručos'atele (třetí osoby) oproti potuzeoí o převzeLl olojednàt'lq,I na centrálu Společnosti [Lo Chequo Dejeuner s. r. o., Zelený' pnıh 151511199, l'lü üü Praha 4),
e) prostřednictvím on-lire objednát-'Ieos'eho Fonnuláfe umístěného o: intemetovj'eh stránkách CHD,
1) telefoníeký'm podáním na KJientsloš oddělení (centrála) - převzetí ohjednàt'lqtje potvrzeno písemným sdelením prostřednictvím elektronické pošty,

PŘ'LHÉ oaJEDNĂVK'r
fax: 241 1143 912, tel.: 241 [1-13 111, e-mail: objednat'kaflseleyez

v v muset Hretnctttstnflce KoučwsoeirnV PELHRIMOVE 33333333333333

D116 ` ' üřšl'íii'ilí'ľaìatši Piıl'nfi-ü'flł
252019 _ PIEŽaäTĚ? 393G1Pílhfifmt

RAZÍ K0 A PODPÍIS --
-ľ

1.11,3 šıp-
1333 Ěmgrš Le Clıerlue Déjeuner s. ro. IZolený pruh 1560199| 140 DÚ Praha 4 gr 513. §3-f' še
ĚJIL3 telefon: 241 043 111 | fax: 241 [143 911 Ie-ntail: klientske@seky ez | web: wwwsekyez | IČ: 62913671

ohequedejšeuner

TL... ;.f_„___. __._L_'+_ __, _L"_,..ı|_,.', 1-1.., _'L__L :_ `.ı__ı_:_ı__r_ _...t.ı.....n: r . Fknn..- n.::....-... .. - . - .n--n-r In'o -Hln har-_. l: :I--T- 'I--n----=!--v-'- l---.I :_:II-n ---'I-I--.n 'ľł ł Afl'I-fl-F-ı-l-ı- Ě'fi'l'ˇ I- H'Iıı'i



__ _. r- OBJEDNÁVKA
kúákıiflnıfl; 101882 000004 “ IČ; 71009311 Drcz
názflv finny: Krajská hygienický stanice kraje Vysočina se Sídiem v Jihlavě
nflvflsflnżnúánrz KHS UP Trebič. Bráføva třída 31, 574 01
fl-mflrr_
zodpovědný pracovník pro převzetí :P . '

počet Zaınëstnanoů: 1 7 _.

K Počet šolt'ových Počet poulu'ıšoìt Počet oulo'ızolt Nominální Celková cena
loıízok v Soltm'o lmíıoo co koni hodnota pooot pou kazok x nom. hodnota

15 20 300 100,-- 30.000,-- Kč

(Celkem nominální hodnota (Kč) 30_000_-~KČ \

+provizo ..... . ..... %

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

GELKEM 30.000,-- Kč j
:r.ırt'isoızı ırLflı'raT:

V HUTŰVDSi-í O PRŰFŰRMHL FAKTURUU ® eı DŰBÍRKU O

Dbjcdnwň _ Požadovaij' tıžmıin (lodzä'ıi: zacatek 5/201 9
th üllčoxj'nı pisıııúrn]

DŮLEŽHÉ ıNroahıacEz
' Ubj'fću'iàľ'ka "IU-El Úbìıl-'Űl'fil kÍl-Í'Illš idtľfillfilfiü'ffllhü ÚŮJÍ'Č Kllfľlľi' [Eilf'ič-l SÍI-'llı lĹ'. DIČ) tıı'n'ć Ú-:lıjc o typu a ııtr'ıułitvl objťu'nivü'ıj'cl'ı poukázal; a jL-jitlı noını'nilnı'ílı. hodnotí-:h a rl'łlı: kontaktní Ĺııìıjv: osoby oLlpovčı'lnš

Fa podšni objednávky
~ pro objednávku lze »yużil typizot'aný objıżxirıáx ixofl'r formulář umístěný na irıtťn-ı :to'nj'ch stránkách CHIJ
oBJaoNĂvKA PouKizEK
a] poštou na adrćsu Lr: Chcquı: Dějeoner S r. o _ Balet-ný pruh I560.'99, i-ll] 00 Pršhıa tcentràiajr
b] ľaíonı ni Čisioı +410 14| III-13 9U.
c] e-mailcm prostřcdfiicnirrı elektronické pošt),r na adresu objednawiraflselny cz,
d] osobním doručooı'm núbo prostřednimím doručo'n'atela [třćti osoby] oproti pot'vnťni o pićvzćri objedJ-ıârvky na cčouál'u Společoošti [Le Clinique Déja-Lina s. r. o., Zťlııoj' pruli ISEEI'IEIIEI, Mt) 00 Praha 4).
e} prostřednico'im on-Iina objodııävkovćho formuláře umístěného na internfltoıj'clı stránkách Ĺ'H'IZIı _ ' " "' "
Í) telefonickým podšnim na Klientské od-:lëlenl (contralaì - piavzćti objođnäı'lq,“ jo poo'rzćno pisornným Sd-âlcnim prostic-änico'im elektronické pošt),r
Pr'riruÉ ooJEoNiviG*
Far-r: 21H 043 912, tťl : 24! 043 lli. E-irızıil: ol-.ıdJ-ıarflflafisżlflycz

Třebíči Hart-18m arahżoıaarli Srżìršriššë tmartš Warrior-th
Sa' aittirıar u a'ilıiatriiDne uaomrıi pra coništrš Třebíč2. 5. 2019 _ __ _ _ ršrflrøva 31, am Dı Třebíč
RAZITt-(o A IaoDPIŤ

V

:i Chżquaąflí
Ě 'in-w.mama; Lfl Cınzqnfl Dêjflnnfln-fln-fl. | zelený pruh ısóoraaı 140 00 Praha 4 _ _gI'Or těl _;e

_l;___ _Ě tolot'on: 241 043 III | l'ax: 24| 043 911 lo-nıail: klioııtske@solty.oı | wob: mi'wfioliyxxl ÍC: 625113671 - iohoquadaj'ounor
ÍL' "' *-i 'l**'_-*"l P'**'ŤL-i'-~` ř-l '-J'J'I'Čıl'-_Í'_ .II-'l'đ v1“ "I J: '-l |Pr. »Lví-'31 :"f-oLi-Hı-ti iJ.“ L'I n.“1"--.' DIN--II .H ı1 a ı'-_~'=TI` I f'ı'L 11'11: .ł-'l'fl Elj'ñ "I: h--ì'-'_._'.!-.ı.-\.i `ı I“-_'?._I-v'_-.-"'ı-~ 5.-'.'.'1ıu Kto-.l hln-lfl.:`rn..rí'.l EÍJtăllì



Q
fšľfıequš: š _- __ ' _ '____ _ __ _' , .. __'_ __: _ _ .__

kotl klienta: 101882000005 _ IČ: .71009311 _ I _ DIČ:
nazev firıny: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina Se Sídlem v Jihlavě
adresa dodání: Tyršova 3, 59101 Žďár nad Sázavou . __ “ tel:

fl-Iflflf“_ -_ _ - fflfl* .0650885
zodpovědný pracovník pro převzetí :k
počet zaměstnanců: 29 “ ' __ ` _ I - - I ` _ _ __

Početšakovýolı Početponltázek _ __ Počet poukázek Nominální Í "ˇ Celková cena ________ knížek - I' šekové knížce ' . -“ ho' note počet poukázek xnom. hodnota

23 _ ' 20 _ 460 100,-- ' 46.000,-

jk(Celkem nominální hodnota (Kč) 46000,
'+ provize...........%

-Il manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH-z provize a Inan. poplatku

QELKEM _ _ ' 46.000,- /
IIPŰSon PLATBY:

UHÚTŮVÚSTI O PRŮFÚRMIJI FIÉIKTUROU ® Na. DŰBIRKU O

PoIIadoIIanzir termin dodání: _ do týd neObjednab'a

[hůlkotj'm písmem)

DŮLEŽITÉ InFonnLIcn: _ -
-objednâIII a musi obsahovat krome identiñlnzačniho údıje Klienta {adre_~=3 Sídla, IC, DIC} také údaje o typu a množství objednävanj'ch poukázek ajejith IIoIIIiIIřIIníth hodnotách a dále kontaittni údaje oIIobj,J odpovědné

za podání objedn-änriq.r
-pro objedná“. ku Iıe 1.1. užít I) pizoıaný objednätltový fonnuláľ umístěný na internetových Strání.“ àclı CHD

onJEnIIÁIIIoI. PoIIIoízISK
a) poštou na adresu Le Cheque Dèjeurıer 5. r. o., Zelenýr pruh 1550.'99, HE' Etü Praha 4 (centrála),
h) Fatem na číslo: HID 2410-13 913,
o) e--mailem proatředru'ottim elektronicke pošt).I na adresu oblednavkaĚseT-ą'. oz.,
d) osobním doručenim nebo prostřednienim doručotatele (třetí osoby] oproti pon. rzern o převzetí obiednât. ky na centrálu Společnosti (Le Cheque Dejeoner I.. r o, Zelený' pruh iSoütQQ, HI] ot) Praha 4),
o) prostřednicttim on--line objednàtkot'eho formuláře umiStënčho na inlernetoI-É,“ Iżh Stránkéth ['H'D,
f] telefonickjrn podáním na Klientske oddelení (centrála)- převzeıì objednât kyje pot“. rćerıo pisemnyrn sdělením prostřednictvím elekıronicke' pošty.

PŘIIIIÉ oannĂIIKY
fax-.241043912 Iżı.: 241 [III IIı,e-rnfl`ıı_-nhjżdnflvkflzeżćteez l KRAJSKÁ HYGIEH

ˇ .... . ` aeV e Zd are nad Sazavou - ozemnrpra
Tyršova 3.

Dne 2.5.2019
RAZÍTKO A PODPIS

ššäżfläšr Le Cheqne De'jeuneı S. I. o. | Zelený pruh 1560.*'99I 140 OU Praha 4 ' gr()štiłi" }e
ł_+ .Ě telefon: 241 043 III | fax: 241 043 911 | e--Inaih lttientslte@selty.oılweb: wwwaelty III. | IČ: 62913671 chequadašle'ùner
I. ` __'_I

'1... .__ _.. _I- I.,________._.L_'___.__ J'_ :_Ĺ 'I_ I__ _L__.L _'_ . r____±_ __ I_. __._I_I.__._ı'n I ._ FI.._.__.._ n::._..___._ _._ ._ __._.___I1._" ıı JIL- I'IL__. I.: H__I .L._ _.__'.I_ _..I.__L _._ '_11L_ .__..I_I__ ['ılı-IfI-I-n-n-Inl-nı- E'flL' I. H'ı'l


