
 

Na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky: 00237/2021 OVOOXOZAWSQB

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Edenred CZ s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Pernerova 691/42

IČ: 00845451 18600 Praha 8 - Karlín

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 24745391 DIČ: C224745391

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní

pobočka v Ostravě, pobočka

Ostrava—Hrabůvka

Čislo Účtu : 27-1644935359/0800

 

Objednáváme u Vás :

stravenky v nominální hodnotě 80 Kč — 40 bal. po 21 ks.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti fakturyje stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.  
 

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíclho referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateii vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění

objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: 16.08.2021..........

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančníhc úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.08.2021
«1%.?

Cena vč. DPH : 68 000,00 Kč (fig,

Vyřizuje / tel. / email : Matuštíková Michaela lng., 599420117, mmatustikova©ostrava—hrabova.cz &Ž%%
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V Ostravě dne:

 

  
(oprá ená osoba)

 

ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč

006171 5169 000 000000000 0000000000 0000000000000 68000.00

Vystavil: WMMUŠQŠWÉ Datum: 1 B *08' 2921

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: Datum: 1 5 ‘08‘ 2021

 

       
 

 

 

 

 

Předběžná řídící kontrola čislo:



Matuštíková Michaela

 

Od: Edenred Web <noreply—EdenredWeb©cz.edenred.ínfo>

Odesláno: pondělí 16. srpna 2021 13:28

Komu: Matuštíková Michaela

Předmět: Nová objednávka

M e OBJEDNÁVKA

, U Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

 

Vážená paní Matuštíková,

děkujeme za Vaší objednávku.

Nabití karet proběhne v nejkratším termínu a doručení nových karet / doručení papírových stravenek proběhne do

5—7 pracovních dní.

Zvolilíjste způsob platby na fakturu. Fakturu Vám zašleme podle Vámi zvoleného typu doručení. Prosíme ojejí

uhrazení dle data splatností.

V případě, že hradíte na zálohovou fakturu naleznete jí u objednávky v sekci Mé objednávky. Konečnou fakturu

naleznete, po odeslání zásilky, v sekci Seznam faktur. V případě, že jste zvolili platbu na dobírku uhraďte celou

částku až při převzetí zásilky.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 234 662 340 nebo e-mailem na klient-

cz@edenred.com. Jsme tu pro Vás každý všední den od 8 do 17 hodin.

S přátelským pozdravem

Zákaznické centrum společnosti Edenred

Pernerova 691/42

186 00 Praha 8 — Karlín

red


