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kod klienta: 101882000001 IČ: 71009311 DlC:

název firnıy: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adr-esa dodání: Tolstého 1914/15, 586 O1 Jihlava tel:

fax:e-In ail:

zodpovëd tý'pracovník pro převzetí :P

počet Zarnë'ätnaneů: 30

f Počet šeitovýeiı Počet poukázek Počet poukázek Nominální Celková cena
Itııízelt v Šekove Itınzee eelltenı hodnota pocet poukázek sr nom. hodnota

26 20 520 100 52.000,- '

(Celkem nominální hodnota (Kč) 52 _ O 00I

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

+ manipulační poplatek: (Kč)

+ 21 % DPH z provize a inan. poplatku

QIELIEM 52.000,- 4/
aPùSoa PLrvınv:

VHŰTŰVŰSTI O PRUFURhlAlTňJ-ĹTLMÚU NA DŰHÍRKU

Ubj'ütiflůli'đ Požadovaný' termín dodání: d O týd n e

ııùI.r:Ěı“t“r': ıanonataeıìz _
- objednávka musliohsıhnvnt l-árorne idenn'filıeč ního údaje Klient! [adres-1 sídla, lĹ', DIČ] tel-:e údaje o typu :1 množství ohjt-dnävaný'rh pool-.árek ajej'reh norniuflníeh hodnot-ich n díle kont.=ılçtı1ı'ı_ˇrd:rje osohzr.J odpovědné

2a pon-Jiní objednávky
- pro objednávku lze vç'uijrıttypìzovaný ohjednív'nosqi' formulář umístěnýI rı.“r internetových stránkách CHD

on Inonivrev Pouret'zm
a) poštou [11 adresu Le Ĺřheque De'jeuner s. r. o , zelenýr pruh lSŰÚ-ítìü, |4ü Űü Prrdra 4 (centrála),
h) favem nıflřı'slo: +41ü 241 [143913,
e) e-nıcu'lem prostíedruttvim elektronielx'e poštz,I na adresu ohjedııavlragšekyte,
d) oso'ením doručením neho prostřednietviın donıčovatele (třetí osoby] oproti potvrzení o převzetí olıjednív'nv na centrálu Společnosti (Le Cheque Dej euner s. r_ o, Zelený pruh 1560.399, I4ü ICHIl Pr aha 4)J
e) prostředrıietvin'ı on-line objednávkového formuláře umístěného n P. internetových stránkách CHD,
Ů telet"orıielo_-,"nı podřrm'm nılílíentslx'ć oddílem' (centrála) - převzetí ohjednàslq'je potvfleno písemným sdělt-nirn prostřednictvím elektroru'eke pošty.

PŘÍMÉ onIEoNÁrv
fee-1:24l [143 912I tel.: 24] 043- lllı e-ınfl'l: ohjedııavlteflselxyez

_ __ rinruerš'fr Hrererrrertri srrrrx'ree ržnrrrrr-ì ursoernaV JIhlaVEì ` (Ě) ee. ar'o'lern v „Jihlava
Tolsle'ho 1914/15ř 58ti 01 .líl'ìlava

Dne 1. 10. 2019
~ - ' 'i RAZÍTKO A PODPIS

. [55333. Le Cheque Déjeuner seno. | Zelený pruh 156009 [40 ÚŰ Praha 4
ji reıefnnz-nrxz 241 043 911 | e-rnniız

ngro __ . e
oeheouedejeunerveh: tvwvr'fleltyxt-'LI IČ: 629i3671
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kód klienta: 101882 000002 [Cz 71009311 mc:

Häzer fi““>f= Krajská. hygienická Stanice Kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě“

adr-esa andáni: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod, 58001 to"

oflmail:
fax:

zodpoved

počet zaměstnanců: 17 __

ť _ Počet šeltovýeh “ Počet poukázek Počet 1otıktizek Nominální Celková eena- _

knížek v Seltove kııizee ee Ken] hodnota počet poukázek :e nom.. Iıodııoto

14 20 .280 '100,- 28000,-

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

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

, _. /

l CelkemIiominálníhodnota (Kč) 28000; W

_/\cELKEM 28000,..

t'ıSoe I'L-t'rov:

vlrorovosn O t-Roromxtáenrtmtou qonfifıfwdľ.
Požadovaný termin dod'ıni: d O týd n e

ohjfldnzvfl

DŮLEŽITÉ [nForttefl 5 _
- objednávka musi obsahovat krome identifik-:ičm'ho údaje Klientfl {adre53 sídla.J IL". DIE] tzke údaje otzı'pu a množení objednâvznj'eh poukázek ajejieh nominàim'eh hodnotách a dále kontıkmi údaje osoby odpovědné

ze podání objednávky“ .I _1 I' z _
ltypizovaný objednávkoxj' formulář umístiřnjt na internetových stránkách [IHD

- pro objednávku lze 'vyuizi

ooreonàvıet PouKĂzeK
a) poštou na adresu Le Chedile Deíeuner s. r. o , Zelený pmh 1550.'99, HI] 00 Prćdiš. hl (centrála),

b) i'z'tem na Číslo.“ +420 141 0-1] 913,
e] e-mzilem proštředniettim elektIoniekć pošty na. adresu ohlednavs'rjsekv ezI

d) osobním doručeniın nebo prostřednienim doruřot'atele [třetí osoby] oproti pon'mem' o převzetí objednání-n,“ na centrálu Společnosti [Le Clıeque Dejeuner S. r. o . Zelený* pıuh 1550.021. 14000 Praha 411

e] prostřednieoirn orı-Iine objednávko'.“èho fomiulàře umístěného na intemetovj'ch Stränkàeh CHll

f) telefoniel-.Éˇm podáním na Klieıitflke oddělení (centrála) - převzetí objednávky je potvrzeno pisernnýııı sděleoírn prottředrnietvim elektronicke pošt),I

Pıˇzíhn': oereonivror
fax-141ooerzrżl.:ztıetz nee-mail:úhjfldnát-ezgflflo-.ez ` 534111111 Hl'1llF=“rf~-/= f-ı- - .

,v v ' „ eflefllive'ltkále
V Havlıekove Brode -- _ _ [_ł_ VYSOClh.

_ Úfťřľllilliıljf'flť'uw'väl' I _

Dre
,t . - F eeHavhfltrnv-

I 1-10-2019 __ - -f-t-vlflvflzeus,šsnuzlrflvt Bmd
RA ZíˇrKO A P5111515“

i.

ehoouodejourıer[giääâ Le Che e Dé'eııtter 5.r.o. | Zelený pruh l560199| 140 [10 Praha 4 _

11%* Ě teleforbíbx: 241 043 911 Ie-moikI vel): ivivw,eeky.ezl1C162913671
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oBJEDNÁVKA.EI

kód klienta: 101882 000003 IČ: 71009311 DIC:
název finny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adrosa dodání: Pražská 127

__ :nracovııı'lc pro převzetí:F
1 _

počet Zaınëstnanců: 16 -“

fax: W“ ł- ...n-.vvo-Inail:

f Počet šokovýoh Poëo palináıša.. Počet pannaaolc Nominální Celková cena x
' knížek 111' š^lcovč= lcnízcıo ooıkerì hodnota počet poukázek x nom. hodnota

13 20 260 100.- 26 000.-

fiľolkom nominální hodnota (Kč) 26 000,- N

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

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH Z provize a man. poplatku

QELHM 26 000.- j
zPoSoa PLATBY:

vnoTovoSTI O Pnoromrmaimrnon Na noaiRKU

übjodnall'a Požadovaný termin dodání:

(hůlkovým pismc'm)

DI'JLEÉIIÉ INFORMACE:
- objođnâvl-:a musi obsahovat kromě idontiñlcačnlho údajo Klienta (adresa Sídla. IC. DIČ] také Údaje o typu a množství objednât'anj'ch poukázal-c a jcjich nominálnlch hodnotách .'51 dílo l-:ontalđrıi ùdłjo osoby odpovědné

za pociäni ohjı.=:ı:lrıä.1.'l-o.r
- pro objodnâclcu Izo 1.)t typizıovaný objednávkový“ Formulář I.1n`1í5.tën},'J na internoloı-jj'ch Strănlcăch CHD

onraonivrca PDUKĂIEK
a) pošlou na adresu Lo Chequo Déjcurıer S. ı'. o.. Zelený pruh 1500.99. [1-10 0-0 Praha 4 (centrála).
b]f`.11cfim na číslo: +420 241043 913.
o] c-mflilcm prostřednich'im elEÍ-ıroniclcé pošty na adresu objťdrıavl-.ˇafisčlqflcą
d) osobním doručonim nc-'oo prostřednictvím] doručovatclo [třclı' ošohjr] oproti poh'rzcní o přovzc-ti ohjoclnäı-'l-cj,“ na ccntràlu Spolcčnosfj [Lo Ĺ'hcquo Dćjounčr S. r. o.. Zelený pruh 15150.'99. 140 00 Praha 4).
o) prostřodniclvím on-lino objednávkového Formuláře umiatăného na intornctot'j'clı SlI-ánlcäch C HD.
f) telefonický-'m po-dcłnlm na KlirzrıtEŤ-:é oddčlcní (contră|a}- přowtti ohjodnävlqrjo poh'ıIćno piSıžm njmı Sdëlcnlm proštřodnich'im olclctroniclcć pošty.

PŘI'MÉ onrnoniwcv
faxů-1] 0-13 5112. [1215241 013 lll. o-mzl'ıl: o'ojodrıavlcafišol-.ìccz

v PELHŘIMOVÉ
Dne 1.10.2019

1101.15 0101101051 811111105 Knoc wsoo“
Se Sio'čm 'r .lila-:É

Lirerrrıi prani-'EE Patn'irorr
Pražská 1217. 3913 ül Pal-0111111

11.1... ...9... ˇ MZÍTKO A PODPIS
I i 11115 1.1131..t Mjałl i 1

**[fäšgggm Lo Choqııo Déjoıınor 5.1“. o. | Zoloný pruh 1560.199 | l40 00 Praha i=l ._ gľo e
i? tzęlęfnn_tan: 241 043 911 IąEÍıp'nLPwob. 11011111501151.c | IC. 62913601 ch eq ued ei: Bu Her

vn-.. _1_1__._. ____-_.:.- _. _ı.-_.ı_'. 1.1.- .1.--1. .. . 1... 1'- "łłfil IÍŽÉIĚLłl'kłř. z. via-fi. .i - - - . .. _.. ._.r ı.. :11. 1.. 1.... 1: :=_.1._1.. _.._..1.._ _v_ 1___ .__-11.- __..-.1__. I. v“ .4.1...._.-..1... onı* ı. ır.-1
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iří'ľà [V __i i“ -_ oařaořvíavíša
kod kiieııta: 101882 000004 IČ: 71 009311 DIČ:
názęvfiı-nıy: Krajská hygienický Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
flún-afl zíøaníz KHS UP Třebíč, Bráíúva třída 31, 874 Oí [am
e-ınail: fax:
zodpovë

počet zam 'ífianoůI 'i 7“ . _ I
ů ' 1 I

Pučct šçjvtových Přičct pnıılcıízťlt Puřtřt íıulšázalš Nominální Call-:míň ťenaIínızclt v Salvíovr: líııızce cí: Itanı iıotlıınta počet poukázal; x nflııı. hodnota

15 “ “' 20 300 100,-- 30.000,-- Kč

&\ i
(Calkoín nominální hodnota (Kč) 30_000,--KČ \

í- provize ....... _.._%

+ manipulační poplatek (Kč)

-I- 2l % DPH z provize a man. poplatku

QELKEM 30.000,-- Kč 1/
zıřùsoa ıřLaTıšnü

V HUTŰE'ÚSTI O PHUFŰRMA Fť'tH i URŰU NA UŰHiíłHU O

(jh-jmlflłılia
Puž.1_:Jú'n.'.=Jıj' Ićmıirı tlo-:JŠJ'IÍI začátek 1 0/201 9

[hı'ıllnoxj nı písíııuınì

nı'íLEzıTÉ ıNFíınaíatz;
- objedniıiáa musí [-Lıžıhrıíú-.t lxíonıć id'zntiñlšfliııiho ı'ILiıJn- Klıcııta ı[_ı:|h.'5_ı Siıl'u` ÍIŽ'I UIĚII l ı'x'ı." ıĹı-Jıjťu rzťpu _ı ıııno'üni n'líjznlfl-ÍLˇ-.ıžný-.h aı'xz'L-i-ť njn-jiri: nflnıfnilniflı i“.ı_ıL_ľr.ı_íí;ìí_11 a LlšĹ-.Ic Lunıakmi [11i1;ęrí5n„ín';ı;; minn-Mr...-zfl pro-531 i objťđı laviny
- pro objanlnàí. 1~“_u Izc v) Lriı't [3. pizuí. znj' ı'flLıjıłíln-ízäí. I-toínj' íbrıııulíı' uııííSí-šnj' nı iıílenıťíııhjılı číréflkàıılı Ĺ`I ll'lı

oH_ıED:-í_-i_vı~:a r'oLıKfízEK
a) poštou HJ C-.d'ífš-.ı LE '["hflqtıć Dćjcunťr S r o , Iıìiıı-ııj' pn_||ı ISC-Űfl'fłü. I-iü [10 Praha -I ítúrıtıniljj.
bi l'ax'enı na. číslo: +410 24| 041 Gil 3.
C) É-Jniilzrn píoštřcd :ict'n'in'í El'čix'troııicízć pošty ııı zdrćšu DIY-J ıld'n 1.5.1 zfisfl'fl' §21
d] n=nbním d-:ıı-Lıřčním nc'oo prostřednicr'n-inı [jnIiıu-žovaíťie [třetí osotıjn'] oproti pnívızćnıi o pře-tzıžti objcđıhivíxy na caniràliı Fp-Jleênošu' lLı: Ĺ'lıcqth: Dšjeunťr 5 r o _ Helen-.ý pruh Iñút'I-"ìł'L lati [SH] l'rniıa -l]_a] prošiřcdııımin'ıoí-hne nlíjčdııàvicového formuláře Lnııistěııéhú ıı: ıııtE-rııcíoxj'clı Strrln'n'íílı CHD,
f] IQIúřřnıíicioj-m podáním na KličııtSI-tć oddělení [ızčntı ala] - pře 'vzıżíi otíjúinàhixyjť pon'rzano písemným sdšlćııírn piostřčdııťníıíı acıııı-nıızlšé pošry
PŘÍMÉ onízuaivav
l'av: Eđi [-143 Žil?I [zl '_ 2-“ ĹI-fl IllI fl-ııuıi: oĹıjtIn_t\øiíL-Í_±:5vżlx3,'_cz

v Třebíči .. . u
Dflflííozoío _ .

.511% r _' ı`-".' _ 5,'- ľi'i. ťı- :ČJ."ı- _ _ rlfifliít-xx. ._ v- _ _ RAZITı<oAPoDP_
. _ " _-ì_,___:ı "_- -_

_-Dfäżgäšr .Lc Cha-que Dćjrruneı' a_ı`.o_ i Zèltřnjíipnıiı*lifgm'gffll] 14000 Praha 4
_; _-.- talaí'oı iiıa: Zvll'tJ-lB-ıüll [ia-mail

:_ _____ ' ' 'Ťinfiií'ín '_ -__
'půl-__łLi-I- ı" -!'~ ._-.- l |'~ı'~'-ı$ı_,!-.' z-ı nlìıéııťjí .M int-fw“. 'ıjn' '.|1~'_-'. -_L_tıı' ı .~;\í-!LC.-.1~1ıl;a

. ' .|

gío L“ 'e
ohequeízlej'euner

_vab: wwmaL-Iíjzťz Í IČ: 629136“
l 4.

rv' Ígvrønıurřl H -.I- 'Iuriąiř'ııi 'e'J' _;'II-'LI'I ČPJ -`_ 'IC LI' " ı.1'|n.ıı".'.' 'I IE) lJ..__||"|ııı u. _'ı' HL MÉ! ı_|ı-|›I|_'_-'ı -_'I'-'I.I| HI :iH-Äfll'ílł
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iří'ľà [V __i i“ -_ oařaořvíavíša
kod kiieııta: 101882 000004 IČ: 71 009311 DIČ:
názęvfiı-nıy: Krajská hygienický Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
flún-afl zíøaníz KHS UP Třebíč, Bráíúva třída 31, 874 Oí [am
e-ınail: fax:
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počet zam 'ífianoůI 'i 7“ . _ I
ů ' 1 I
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QELKEM 30.000,-- Kč 1/
zıřùsoa ıřLaTıšnü

V HUTŰE'ÚSTI O PHUFŰRMA Fť'tH i URŰU NA UŰHiíłHU O

(jh-jmlflłılia
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kod klínııľfi: 1015182000005
název finny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sidlem v Jihlavě
adresa dodání: ` TyľŠOVa 3. 591 01 ŽCI'
e-mail:

ár nad Sázavou

[M
a

n
n

-„
w .

1"

ı"
!

'

i
'

'I.

I

IČ: 71009311

Ěšl ..
IČ

Ĺ.
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Í ii? **'Í

DIČ:

a-.
axz 566 650 8_88

,vf Petieešejče Pneei-peaknše _ Počet 'oukazeìçj _-“"-"Noıi`ıìnă1rıřř_ˇ:_Ť-.-' =í-'_"'*-_7__ˇ_ ;-_ˇ'_Ceiková'eena=--2“-fj““'_=--anı e v šekos'é Knrzee - - ee kem“ hndnotaz “' počet poukázek x nom] hodnota _-

20 500 100,- 50.000,-

zPr'rSon Prins 'o

'v' HŰTÚYŰSTI O

oùLEżrrÉ msonhuoeı
- objednávka musi obsšhoval kromě identifikainiho'r'rdaje ÉJíenıı (adresa Sídla1 IC. DIČ] také údaje o typu a nınoàfnı' objednávaní'eh poukázek ajejieh nonıinâlnich hodnotách a díle Isontflslní údaje oso'hj.r odpovědné

za poo'äní objedr'ıár. 1.)'

Pani-"nema FAKTuRou Na DOBÍRKU O

jLK(vľolkem nominální hodnota (Kč) 50.000,
+ provize......„...%

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH z provize a man. poplatku

kCELKEM 50.000,-

- pro objednàsicu Iłe 1'njruí'ít tj'pims'anjf olejedl'rrâslflorqir fomıuiiř umístěný' na intemetosˇých snànkäeh CHD

omenrrivm Ponreăzrs rc
a) poštou na adresu Le Cheque Dšjerıner S. r. o , Hele-nj' pruh 1550-99, 140 0011134113 4 (centrála),
h] fen-rem na Číslo: +420 241043011,
o) e-nraíl em prostřednictvím elektronické pošt)r na adresu objednas'ln aÉseLyeı,
o] osobním doručenim nebo prostředníttsím doručoı'atele [lŤetí osoby) oproti potu-[ení o převzetí olirfljednárii-:3.r na centrálu Společnosti {I.e Cheque Dćjeuner S. r. o., Zelený.r pruh 1560.399, 140 00 Praha 4)1
o) prostřednictsím onvlíne objednávkového formuláře umístěného na íntemetosých stránkách CHD,
t) teleíorúelxým pooăním na Klientské ođdël'ení (centrála) - ptefleti objedn živin,“ je pon'rzeno písemným Soleil-:ním prostřední cn'im eleklroníeké pošty.
PŘÍMÉ ünlEnNÁW-ü*
fzoc; 241 043 912, tel .ˇ 1-11 043 111, e-rrıaíl: objeđmviáafiseiqcz

V e Žďáře nad Sázavou

Dnů 1.10.2019 -

Te r i.) Ein' ifl- r.:'r.1 piv. .ei-.jít I.: LIL“. Ernj'. Jeli-:r obseh je x iısL'ıÉLts'r' Tr 5.' .

Le Cireqne Dá'euner s.r.in*telefon:
o. | Zelený'F pruh 1560í99| 140 00 Praha 4

Fax; 241043 911 Ie-nıail:

.4 _ RÄZÍTK

111.4: Cheoıue [Jčjeı'žąs ro a Iťżif'ı'í 1.51011: Ě'J'erı. EiJL-ık1;c-±ı'±oıiqkezjìj'.1.o s-:.-_*.1“_=.*_I
"pult-k '

šli: wshiniíireleymzii IČ: 629131571

Poiıdos'anjrlermin dodini“. do týdne

r 'r ,i
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I'ı'ůı'l r'l'." 1'IIILL'zf I"'-ı' SÚKLA=1 [II
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