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Věc: Objednávka č. 26
Dodávka poukázek UNIŠEK+FKSP

Dobrý den, pane Horálku,

objednávám u vás kup ony UNIŠEK+FKSP pro 214 zaměstnanců dle smlouvy uzavřené dne 8.10.2014
se zvláštním ujednáním: "Prodej bez poplatků. Manipulační a minimální poplatek nebude účtován."
Požadujeme 40 kuponů v nominální hodnotě 100,- Kč v jedné šekové knížce, tudíž požadujeme dodat
214 šekových knížek s 40ti kupony, tj.:
214 ks x 4.000,- Kč = 856.000,- Kč čili 100,- Kč x 8.560 kuponů = 856.000,- Kč vč. DPH.

Fakturačníadresa
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace
Lidická 44
43401 Most

Děkuji za spolupráci.

Bc. Milada Kmínková
ředitelka

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za .obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to
nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může
uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel elektronickou poštou od objednatele potvrzení z
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁ VKY VRAŤTE OBRA TEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČíSLO NAŠí OBJEDNÁ VKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL: II. DODAVATEL:

Bc. Milada Kmínková

ředitelka Mateřské školy, Most, Lidická 44,

příspěvkové organizace

Tomáš Horálek

vedoucí obchodního zastoupení

Up Česká republika s.r.o.
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