
Dělnická 213/12

B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

Česká republika

Odběratel:

170 00 Praha

IČO: 24745391
DIČ: CZ24745391

Pernerova 691/42

Dodavatel: 

186 00 Praha

Edenred CZ s.r.o.

Operátor ICT, a.s.

Číslo dokladu: 220357
Sklad: 999
Code:

500 Popis dodávky: 
Zakázka:
Způsob dopravy:
Forma úhrady:

Dodání dodavatelem
Převodem na účet

Ticket Benefit Card dobití na 2.pol
01.90.02

Objednávka: 500220357

OBJEDNÁVKA

500220357
ČÍSLO

Datum pořízení dokladu: 17.06.2022
Datum termínu dodávky:

Číslo smlouvy: 
Platnost smlouvy od:
Platnost smlouvy do:

Datum podpisu:
Datum účinnosti:
Datum zveřejnění:

Termín splatnosti:

Obsah objednávky

Dělnická 213/12

Dodací adresa:

170 00 Praha

Operátor ICT, a.s.

02795281IČO: CZ02795281DIČ:

Text položky CelkemMnožství CenaMJ

Ticket Benefit Card 266 900,00266 900,001,00

266 900,001,00

Akceptováno dodavatelem

Datum a podpis

Celkem bez DPH 266 900,00CZK

Celkem s DPH CZK 266 900,00

Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako
přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se
rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí
neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 
Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

Při porušení smluvního vztahu je smluvní strana oprávněna odstoupit od této objednávky, bude-li smluvní strana pravomocně odsouzena pro trestný čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání smluvní strany, zavazuje se
smluvní strana o tomto bez zbytečného odkladu  písemně informovat.

Vystavil: Synková Pavla Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
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