
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: UGOBE/2022

OBJEDNATEL DODAVATEL

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

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sldlo : Pernerova 691/42

tc: 00845451 18600 Praha e - Karlín

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

ač : 24745391 mč: 0224745391

pŘiJE'mcE (zasílací adresa):

městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32

70900 Ostrava-Nová Ves

Bank. spolenl: Česká spofltelna, a. s.

Číslo účtu :

Objednávám u Vás :

f 1000 ks stravenek v nominal!“ hodnotě 85.- Kč. Platba na fakturu. bez poštovného - kód klienta 190370. Stravenky. pmshn, pošlete na admsu

slaluláml město Ostrava — new obvod Nová Ves. Rohídú 13952, 709 00 Oskava-Nová Ves. Fakturu. proslm, zašlete na e-rnan

poslaQnovavasmmavauz.

?::lětutg; nšm zašlete včetně příloh (dodací ust). Datum splatnosti faktury že stanoveno Mame na may den od data doručen! včetně (Milka

» & ny .

Baleni splatnosti by se mann! den odepsání příslušne částky : bankovnlho účtu.

Pro akceptaci obledoávkyzašlele písemný souhlas na emailovou adresu vyrizojlolho referenta uvedeného níže do 10 dnů od dno dam

objednávky. v pripade, že dodavatel mm neučiní, objednávka zen“. Dodavatell mnm závazek poskytnout plněn! ole měnám po WWI

obfsdnávky v mglstru smlnv. Uveřejnění objednávky v regktm mluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí-

Pokud u stane zhotovitel mum plátcem dani dle 510% uma o DPI-l.): obhdnahloplúvněn umuammna zd mame

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na gammy účet daného hnančnlho úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zapraoeulm mfg ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacenlm ceny bez DPH zlwtovltell le splněn úvazek objednania mou slednanou cenu.

Lhůta plnění : 10.08.2022

Cena Va DPH : 85 000,00 Kč

Vyřizuje Met. [email :

V Ostravě dne: 4» f. LDM/' Lefner Tomáš lng.. starosta

 

(oprávněná osoba)

gyga/mia ěl QCP/„23,792 áč „W crew—az

fňážf/wzwe

 

Schváleno předběžnou řldlcl kontrolou č. 00068120221P1.

OSTRAVAšše—š


