
I Il 5. QIU _14131 - - -__ _ ˇˇ pět? QBJEDNÁVKA1. DÉÍèUW _.Ĺˇ-.1ˇiientt1ˇ
" F' i FHSP

kód kıtenifl: 101882000001 IČ: 71009311 DIČ:
název army: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adresa dodaní: TOISÍéhO '1914/15, 586 0'1 J1h18'v'a tel:_
e-mflilr_ fax:
zodpovědný pracovnik pro převzetí:F

počet zaměstnanců: 30

f' Počet šeltovýelı Počet pou ktìzek Počet Ilıoultázelt Nominální ˇ Celková eena
knı'želt v nekove lmízee ee kenı hodnota poeet poultazelt :e nom. hodnota

24 20 480 100 48.000,-

FCelleem nominální hodnota (Kč) 118_0001-

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

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

kCELKEM 480001- j
zeùson PLATBY:

vHüTÚVÚSTI PRUFÚRMA FAKTURUU Na DDBŤRKU O

nejen-za_ Pazataatmflnzaaz do tydne
[iıülleotzıf'm písmem]

nùt EŽITÉ INFoRMACE:
- objednávka musi 1111.1: '_hovzt LIom-ă identil'ıl-J złnílto údıje KJıˇenta [adresa Siellzı IC, [JIČ1t1ıT-:e úíıje o typu a nmoìšr-.i o1.11 edit 11, anye11 pou xızeL ajejieh nominilmˇeiı hodnot-11:11 a dfle Lotıtal-mtí úđ1je o5o1.1j.il odpovědné

zapodnti objednatey
- pro objednávku lze využit typizovaˇtj' objednávkový tˇoı'muiíj tmıúˇstënzí1 na intemetotzí'elı stránkáeiı C111)

onlznnivttn Poutoăzete
a) poštou ıı“.1. adresu Le Ĺiıeque Dćjeurıer S. r. o_.2e1enýpru.'ı ISĎĹ'ISIQ, 1-10 Űü Praha 11{eentrr1_la],
1.1)1 ľevemı'ııčíslo: +4113 241 [143 ť11.1
e1e-nııilem p:1o5třetiliertim eleLtronjelflıé pošty,1 nı zdren u obj ednzvlczzz šeky. cz,
d] osob:tím doručeıtím nebo pteš liedrtietvím doručovflele (třetí oeoby) oproti po'mzení o převzetí objeflitàvíey na centrálu t-polečıteštt' (Le Ciıeque Déjeuneı“ S r. o , 'Zelený pruh lfiúüfl'š'ł 14ti' ŰIIÍI Praha 111,
e] proetředm'ethıˇm onv!ir1e obj eel'năvi-:ovelto íoıınuláře umístěného na uıternetofliˇeíı Strinlıàelt C HD,
f] telelˇorıiel-.ýnı podinínı na Klientské oddeieni (ee-nnàia) - převzenˇ objednávky je polhızene pisermym Sdělen 1m pioštľefínielvim elektronicke pošty.

PŘI'MÉ onmmftvnv
íˇın; 241 1313 912_tel_:2-1| [1-13 [11.e~n11_il.`ohjedn-avl-taëfleľqtez

KRAJSKÁ HYeıENIcKÁ STANICE KaE vYSoCiNaV Jihia'vë (ED ee Síolem v Jihlavě
__ Tclatćho 1914/15, 586 01 Jihlava

RAzÍTKo A PODPIS

Šäâfiäš Le Clıeque Dejeunet* ano. | Zelený1 pruh 1560)'99 | 11113 UD Praha 11 V gro f e
_|_l 1 tvelı: n'n'tmeltymz | IC: 62913611 'ˇ ˇteletˇon:-11`an: 24] 01-13 911

TCI'Ť-Íı 1.!-21'1'2 Hi 111211':EI..J'.1: Z! tfìvčrr'ı'j'. .Te-'_-ľı L--'.'-~..'1'ıje 1111: L'=Í'-_L1. Ĺ'n zpfliečrı-:neu' 1.1.: Cl'eqee Uìjiıxteı z: [1.1 e re11'ıtí11-jldii-e Šıľen Cı'ji '.'.'|~; 1'12- ıı'..-."-'-:›1|C 1 i'-:zj-ej'I.-.`.ı 5-:'_Ž'.1_'n`ı řĹtˇ--ì d-Í-f-x'Lt'II-:ınť-ı HUK-A1101

oheeıueeíej'euner



H
. Cnèque;Dejeunerl
s oBJEDNÁVKA

rzúúkıiflnrflz 101882 000002 Ićz71009311 DIČ:
názflv finny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adrosa dodání: ŠÍĚìflO'v'a 2003. Havlíčkův BFOCl, 58001 tel:F

Početšejsovýcłı' Počet poukázek Počet Joukr'ızck Nominální Celková cena-Isnızok vsekove knızce co kom hodnota počet poukázek x ııoın. hodnota
14 20 280 100,H 28000,-

zodr)ovăglnýz__pı;uoo_sfrıik pro přovzotí :
počet zaměstnanců: 'l 7

__)(Colkom nominální hodnota (Kč) 280001-
+ provízo...... ....%

+ manipulační poplatok (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

GELKEM 28000F j
zrn'ıson PLs'rnv;

`v' HŰTÚVŰSTI O l'RŰF'Ullil-lf'l. Fäl-ĹTUR'Ĺ'JĹJ NA DOBÍRKU O

Lrl 'mym pisınoın] '

DŮLEŽITÉ ınr'flnnsınL'E~, ł
- objudnávlša musí obsaho'n'flrffi-'rrťolňë iđoııíhkaıžm'l'ıü ùdìjü Hliťliiđ lůclrfss sídla. lIĹ"1 DIČ] t-I'so údaje o rs'pu :ı mnożsrvı objolnivnnjí'clı poukázek aJfljiclı nr-ı'ııínjlniclı hodnotách u Lljlf: konLakmí ı'rdıjo osobyl odpovědné

zs. podání olıjoıjnávl-rv
- pıo objnln'svlsu lzc využil Izn'pízovflnj' oojťdnávkmý t`oıııı|uln`1řunıı'stıřnjíI na inicrnciovjflı sírx'ıniflàslı Ĺ'lliJ
oannÁa Pounvizłťh'
ai pošiuu na mlı'L-su LI: Cln'q-Jť Iìrłjťunťr s r o _ Zťlıżnfí' pruh iiĹıiL'ÉJ'f), Ifllíl ÍJII'J Práh.: ~l [ı uı'ıLra'lnl.b] l'zsfiın na Číslo +421]14|0439|3.
ci fl-ına'ılıžnı prosrřıždnícním člelflronřclní pošrz,I na adresu oiıjednavkaiıiìsckv ı:z`dl osobním ıioručťním nťLıoprostí'ıždrıícrvinı Llonııìovflrťlı: Hřťtí osobvl opıın'ı powı-Hrní u přávzıžtí objıżslnískjv ná Lflınrnìlu společnosii iln: Clıťquír Déjťunvżr s r. o _ .íjıılıćnj-I pnrlı l5ıíıi||--'9'š41 I-lii [in Pri-sh; .ILci proslřednícłvím onflline objednivlrovćlıo l'on'nuliře umístěnćho na iıncnır-sosj'clr stránkách Cl ll'l .Ů I'řl'ľl'üıííclfým podáním na Klionts'loš oddělení Ecćnuàlćıl- přfvti objfdnävkyjr: potvrzeno písemným sdèlťním prosiřťdrıíci'vím ťlclňWsKAEHYGlEmCKA sTANIcE KRAJE WSŮČINHPlłll'llE ŰB-JEDNAWCI' ` l vrss zsr on sn 2. in. 24ı nás rıi` flvnniı. øhjflđnıs-Lˇflgsćsyflz _-so 59 sídlem 'I" Jihlflir'ü

územní prac'evišłě HavlićkV Havlíčkově Brodě
Dflü 3.6.2019

"`"~'.“`nAzíTko A P
_[çäžgääš Lo Clıoqno Déjounoı' S.r.o. l Zoloný pruh 1560f99l lLlU 00 Praha Jfi v gro i e'_ __sř_ ' [domlunl'flnf Ill Ůflă 9|l Ioflmuílml n'oh: svsvsvflelsymzl IĹ.`: 629136?l
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OBJEDNÁVKA
kód klienta: 101882 000003 IČ: 71009311 DIČ:
název III-my: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se sídlem v Jihlavě
adresa dodání: PľaŽSKä 127 teł:F
e-tnaıl: fax:

*.

Zodpovědný pracovník pro převzetí ˇ i „_
.. n - - I Í." 'ti ˇpočet zaınestnaneu: 16 If' . L _

(z Početšekovýeh Počet poukázek "Pů'ë'et" oukázek _ Nominální ` Celková ceneknížek v šekové knížce ce kem hodnota ' poeet poukázek x nom hodnota

14 20 280 100,- _. 28 000,-

Celkem nominální hodnota (Kč) 28 000 _ .. \

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

+ manipulační poplatek (Kč)

-I- 21 % DPH Z provize a man. poplatku

t CELKEM 28 000__ j
t'JsoB PLcIrľBv:

V HŰTŰYÚSTI O PRDFDRMA FAKTURŰU Nik DOBÍRKU O

Dhjednalta Požadovaný' termin dodani:
(hůlkovýˇm pismem)

DŮLEŽITÉ Int onnoice.
o-'njednívica musi obsahovat krome identifiLařniho ůdaje Klienta (adresa Sidlaı IC DIČ) lat-:e Údaje o tv po e. množitvi objedn .ˇ'ıvanjˇch poukázek ajejiclı nominäinielı hodnotách a dáte Lontai-ctni údaje osoby odpovědné
za podání ohjednàvtflrzıvˇ

-pro ohjednäv ku lze využit typizovanji' olııjednzivir-:tnjr ľon'nulä'r umistñnj' na internetových Stránkàch CHD
ooJEnnÁvKa Poutotzetc
a) poštou na adresu Le Cheque Dćjeuner s. r. o., zelený' pruh lfioüvitìšt, 14tiL [it] Praha 4 (centrála),
b) Fat-:em na číslo: +4213 241 III-13 913,
e) e mailem prostřednictvím elektronické pošty na adresu otiìednavlcaĚSeLy. ee, -
d] osobním doručenirn neho prostřednictvím doručovatele (třetí osohv) oproti potv rzeru' o převzetí objednat to,“ na centrálu spotečnosti [he Chenue Dejeuner 5. r. o ,ZelenýI pruh 151513'991413 üĹt Praha 4)
e) prostřednictvím on line ohjednätic'oteho ľonnuláře umistčneho na tnterıˇıetov)r ch Stránkách [HD i'
f) telefonickoflf.ˇm podáním na KJientSkć oddělení [centràien)- převzetí objednavIq'jo potvneno pisernnjiˇnı Sdeleniın ptostřednicnim elektronické pošty.
[*i'ttIIIÉ ooJEnNÄv
Fair.“ 241 [143 912, tet.: 24] [143 lllI e-mail: objednavkafišekvca

V IDE LHŘ|MOVÉ KRAJEM HYGIEHICIIA STAHIQE HRIUE wsnfim
L Se strinnvcfihıa'ë

“ _ “ úıenvıiprontttñ PIIhttDne 3.6.2019 Praotántoaoınošmnv ._
RAZITKO A PODPIS

èqnzší Le Glow' S ıˇ o. IZelený pruh 156_UI'99] 140 DÚ Praha 4 gr'O.____ ____ e
aľ ._ telefon' fox: 241 [143 911 |_ e-molu- tveb: www.5oicv.ez| IČ: 62913671

Tnflı- Jal_._n._ı _fl--gn __ J-"--II_'1 T-.I-'n .Inn-In i.. . I..._ı_.'.ı_ 1'_ ._.ı..ı___,: ıˇ _. (II. . ..._._. ra:.'.___..._ _. __ _ ____.' |_.-'ˇ. _|'J;1.. LIL.. ıı: L:-.|_ I...____ˇı__,_l_. I.. __. :ˇ..:||.. ...__-UML.

ohequeooiıeuner
V.: .I ._|_1_._._ı_.. rnı-'ˇ ı. ı
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OBJEDNÁVKA

leoti klienta: 101882 000004 IČ: 71009311 DIČ:

název fit-my: Krajská hygienický Stanice kraje Vysočina Se Sídlom v Jihlavě

adresa dodání: KHS ÚP Třebíč, BI'ĚIŤOVH 'třída 31, 674 01 tel:F

zodpovědný pracovník pro převzetí :

počet zaıttčstnaıteů: 17 '
_ _ .'t

_ Počet šejtovj'eh u Počet-poukázek Počet ottltàíeelt Nominální _ Celltoí'ă eetıa
i Ittıízelt v Seltové knížce ee Itenı hodnota '-- počet poultazekżt nom. ltotìnota

-n.____t4 20 280 v 100,-- . 28.000.“ Kč

jk

' Celkem nominální hodnota (Kč) 28000,--KČ

+ provize..... ...... U/ú

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a matt. poplatku

KCELKEM 28.000,-- Kč J
attt'taoa Pta'rav;

v Hot'ovoso O Paoroahta Faatuaou ® Na ooaiaau O

Úbjfihýfa _ Požadovaný' Ierıttin doelinii Zacatek 6/201 9

(hůlkotj'm pisrnen'ı]

ooıeżrrıä'. ıNFoaahtet:=
- objetù'tjtlta ıtıLısí obsıhovet kromě itíerttiñl:aćnı'ho t'ııíıje HJienta [nttlresı sídla. IE. DIČ) tel-te t'ıtí tje o typu a iıtıtoätsi otıtetlnívenj-el'ı potıltfızelt ajejith ıtontin-ílnielt ltotlnotàeh a tlííe LontflJ-.tni t'tdıte osottjrI odpovědné

za poditi olojed tívle,“
- pıo objednávku lze vytıłit t', pizovarıj' objeıio âtítovj' I'oı'ntulář umístěný' na internetových stráni-.anlt CHU

oon:o.\t.-tvit,t Poutetaatt
a] poštou na adresu Le Ĺ'lteque De'teuner s r. o . Eelenj' proti IStFfltIIf'Él'â'` [40 [Ji] Ptalu -t [centràIaL

lo] faxem na Číslo: +420 2-1! 'El-13 913.
c] e-ınıilen-ı prostřednictvím elektro-:tiché pošıj.l na adresu ohjetinJıvi;efoj.sei-.“;.I (L
d] osobním doručenim nebo prosljetíníetvím doručovetele [třetí osoby] oproti potvrzení o převzetí olajedoănflvą,r na centrálu společnosti tLe Ĺ'lteque Dejeonet s r. o , Zelenjir pruh liűüfiš'ł 140 00 Praha 41.

e} prostřednictvím onvline objednávkového formuláře umístěného na internetotj'elı stràıtltäeh [Il-ID.

f] telefonický-m pod'ınim na Klientské oci-dělení teenttăJa] - převzetí ol:tj.edn.its-lo,J je potvıeeno písemný m sdeleniı-n prostíeninietsim eleLttoniıtl-té pošt).J

r'ıˇtíhtıľ: oatısortftvat'
fa'e Bill [143 551121 tt-I_; 24| 'il-13 III. e-mfl'l: obietìnas'flaĚS-:l-xy L?

ltíłl't-lSlt'Á Ilt'fłllíhlltíl'r't Ft't'flí'íltfìiš itě'tš't-iií Eft'řííì"

V TřebÍČÍ na aaa-.tn s- ...a-:aaa
územní ptaosvičtë 't'i'e-ttirì'.

Dní? 3. 6. 2019 Bráfova 31, oífi-t 01 Třeoič

RAZÍTKo A PooPt

šštätäš' Le Clıeotte Dejeuners.t`.o. I Zelený pt'uh ISÚÚÍQĹJI 140 [JU Praha 4 gro ' e

g _. [elet'onż- t'aa: 241 043 91 | Ina-mail“ webż' ts-ıvtpseltymzl IC: 625) | 36'? I .“
'_TŤ'“ '

ohooueoejounor
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ln". tı_'I- isI_-ı'ı_-ı t|'-nv.tJo)'e hı1."ıtůnı'._s" J.--`:-ı nit.: "ı |e sl.I:~".-n -.ttí=.t sf--ln'o t-'tí I o L`t`.-_-|I..e IEIUı-'ır :ł ı in a rv'n'i t-jt't Ll'tlfl.“ šíře-t t'ftı'tll'ľt F.1-.'ı'ı_ KLM." 'LIL-f t-_I !'--' -"I"--!-' I-"J HÚ'J d"-'L"'_"-"""' SUH'AHIE
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kod klienta: 101882000005 lČ: 71009311 _ DIČ:
název fiı-ıny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sídlem v Jihlavě
adresa dodaní: Tyl'ŠüVa 3, 591 01 Žďäl' nad SäZaUOU - _- tel: _

' ' a... 68.850 888e-ınail:

Zodpovědný pracovník pro převzetí `
počet zaměstnanců: 29

„sëÍi'íLˇÉGčĚtšëlsot'ýeñ _-Ť'Poëetpoulriłzek Počet Dokázal; Nora mil Cells Ýá'eeII?` 'IŠIIÉŽ'Bk-"Ťz" z `- Ý Šflktıvé knížee . eelıkkenı'j'ľ' ˇ 1' podílela“i patře;pouloáznrelvrxina-ll hodnota

23 - 20; .. -480 100,- .' -J 46.000,-

/ˇ k

(Celkem nominální hodnota (Kč) 46 -. 000l I X

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

+ manipulační poplatek' (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

kcELKEM 46.000,- ' j
IPÚSon PLATBY:

"'ı" HÚTŰVŰSTI O PRŮFÚRMÉ. FĂKTU'RDU © NP.. DÚBIFRKIJ O

Ubjřdmlja Požadovaný temıin dodání: d 0 tydne

{ :os-Ým písmem) I - -

DŮLEŽITÉ tNFonhıacE. - ._Ť _,z_Ť.. ›
-ohjednäs'ka musi obsshm' at lnrome identifikačního údaje Klienta (adresa sídla [C DIČ] til-re Údaje o typu a množství objednäs'an) ch poukázek ajejich nomlııàlnich hodnotách a díle kontaktní údaje osoliıj.r odpos' eđne

za podání objednstčlcj1
-pro objednăslflľu lIe ıjuìit t) piło'ťanjr objednávkový' formulář umístěný' na internetových Stráııluìeh CH'D

ooırsonás'rea PornoiaEK
a] poštou na adresu Le Cheque Dejeuner s. r. o , Zelený' pruh 1560.09. Hi] 00 Praha 4 (centrála),
h) fantem na číslo: +420 25H 0-13 011,
e) e-mailenı prostředníetu'm elektronické post-j.1 na adresu objednas'lraĚseLìuą
d) osobnim domčeniın nebo prostřednictvím doruřos'ats-le [třetí osoby) oproti pon-neni o převzetí objednávky na centrálu společnosti (Le Cheque Dejeuner s. r. o., Zelený pruh Holt-'99, 140 00 Praha 4).
e) prostředním ínı onfllioe objedııis'lflns'eho formu! ale umístěného na. intemetovzl'eh stránkách CHD,
i] telefonický'm podáním na Klientské oddělení (centrála) - převzetí ohjednăs'lqrje potvrzeno písemným sdělenlm prostřednictvím elektronické pošty.
PŘisıÉ oaJEoNäsofl'
Lan: 241 04] 912, tel.: 241 EH] lllI o-ınail: objedıtas'kaĚ-sekyez ' jfjmjpŠŤŤŤJŤŤ _H_

*.I Ť _*

ˇ ı f v v .lv e Zdare nad Sazavou šéfem“.
'i'yràoDne 3.8.2019

RAZÍTKO A PODIŠIS
j___ __.. -_____ . '.-""h'"l" ˇ' “- ' ' I

[fjìžfljjšr Lo Cheqııo Déjoıınor' s.ı'.o. | Zelený pruh 1560.019 I 140 00 Praha 4
_|_=__ telefon-fax: 241 043 911 | e-mailmweb: mmssekymal IČ: 62913671=

grot.i? )e
ohoqoodojeunor
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