
kód klienta: 101882000001 IČ: 7100931 1 DIČ:
název firmy: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sídlem v Jihlavě
adresa dodáı1ŠITOÍSÍéhO '3914/15, 586 01 Jihłava mi: 567564551

i 1„'7 khsjìh cz 11x; 567564579
Zodpovědny pracovnık pro převzetí : MOfliKaZÉbQ-Và

počet Zaměstnanců: 29

Celknvá cena ` ,
, počet 'póukázek x nam. hodnota

32.400,-

něčí“ "111i
` ` cę kem

360

rCelkem nominální hodnota (Kč) 32 _4001- X

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

+ manipulační popłatek (Kč)

+ 2] 0/0 DPH Z provize a man poplatku

QIELKEM 32.400,- I j
ZPŮSOB PLATBY:

V HOTOVOSTI O PROFORMA FAKTURÚU . NA DOBIRKU

Dbjcđlıaiva Pożndšwaný zemin dodám' dO týdne

ıhù mým písmem)

DŮLEŽITÉ ISFORMACE;
- Dbjcdvàvka muSi Ožmhm'al kľmfl': Idmlìñkëčmhfl úđnię KIiCIIIQ (flđľłfl fidłfl. IC. DIČ] Izıkć udaje ‹\ typu a nmnùsm ołıgcdnávauxcłı poukázek a cıch ııúêıìııáhıich hodııošácìx u dále konmkmı mia): DS/oby iuvčdnè

Za podání objzxjnzvky
- pro nhjzćniıvkn lı: využı: zypizovan) Dhjcılnavim) lbmıulář uınflsuZ-ny nzı ı:ı'.ı:mı'l\ı\‹ýıı5\ slfánkach Clfl)

OBJEDNÁVKA POUKÁZEK
a) pošmu nıı adresu Le Cłıcquu cçunflr s r o _ Zelený |1ı`ułv lňtıüfqü'. [-10 UG Praha 4 :fax-183111),
b) faxun na 5.1520 +430 241 8.13 9l3,
c) c-maıìcm prmficdnıcwim elckırúnicˇxè pošıy nu ađrasu objed:ıavka@sci<ycz,
d) osobním dąnżćaıim nehø prosıicdnictvim dumću'flaıcle umí osoby) Oproıì puwrzcní upřmzťıí objednávky na cťmralu spoìbčnosiˇı [Le Cìxcquv: Dćjcuner s. ı- 0` Zelený pmlı 1561199' I-1u 0U Praha .SL
u; prøsıřzdnıçıvim mám ołzflcdnávkovćho ľommlářc umisıčnèho na Imrmťwsých :šrànkàch CHD.
O [cl cfmuckým padiuıı'm na tnmke ııžidčìťm Icćmıála I » převzali objednávkyjc pon-[mno pısťınnym sdčšaxım pmflıřćdmcnıım cłešwomcke pošıy

PŘÍMÉ oBJEDNÁvžw
fax 21H 043 912. Lčl 24! 041 lš! ę-maıl :sbjsdnavkajàsckycı

x] Jìhiavë KRAJSŘAĂˇ'ŽHYĹTŠŠŠŠNĚQÚVN)C" .ÄNŽ CE Kwuš wšoćšw

ŠÍ) Sa Síøšem 'z „1111 žayz: ' `Dne 1. 9. 2017 '110111111 11, 111 111 111111u
RAZÍTKO A PODPIS

š Le Cheqııe Déjeuner S nu. Ě Zeieflý pruh ISÓQÍĹJQI 14006 Praha 4 gr'
zelefon: 241 043 1111 fan: 241 (M3 911 jú- 1aìI: k!ìentske@8€lšy.cz|“eb: 11Ww.5ekv.czElČ: 62913671 k L d

C18Q 'E eIíčllnêľ



kód klienta: 101882 000002 ìć: 71009311 DIČ;
názćvfinny: Krajská hygienická Stanice kraŠeVysočina se Sídłem v Jihłavě
adrćsa đøćżnı' :Šìáflova 2003, Havl'čkůV Brod, 58001 [e -
.ž zn..mm)Khsjšh Cz . šˇ-.nz
zøđpøx-èinf; :01.15 prøpřżx ćzx'; Hospodková Lenka

56947421 1

počćäzamšSLzazcıš: 15

__všekov Vmá: 3
' .Šmocetpüukazeix 5% '

j
fCelksm nominální hodnota (Kč) 'I 4400 , ~

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

+ manipulační popìatck (Kč)

+ 21 % DPH Z provize a man. puplatku

QELKEM 1 44 0 0 ,_ j
zPL'YSOB PLATBY;

\" 1-[0'ľ0\ˇOST! O PROFORMA FAK HIROU NA DGBIRKU O

Omnia“ ` ~ . ľ'úžáćúvflršy [mann Lšodzuu do tydne
(hı'ıłłıovým pıszncın)

DŮLEŽITÉ INFORMACLZ
- O'DJCd'Iiıvka musí Obsahovatkromč identifikačního údaje Klìcma (adresa sidłı. IC, BIČ) mkc ůdaje (Hypu :x ıııı'. Džsıvı übjcćniıw flyuh pouš .i '1:1. :11031211 mnmu mch hoď.mx :ch a dáš: x'xıınzıššmx vd ıjq .ıęšøbx 9.15.1 u“.za podání Dbjcdnávky
-pm obz'cdnàvku ke xwžit ą'pšzovflný objednávknvy 1'urmulžıř umístěný na Éntcrncmx y ch Saxfınkčıcšš (THB
OBJEDÄÁVKA POUKÁZIZK
a) pošmxı mi adresu Le' Chcquc Dajama.“ S. LL. cmv pmàı 1561).'99. ı-w DU Praha -1 (cmlmła).
b) [mem na čisln +4 20 2410-13 9U.
c) c-mailem prosıžcd: ııcıvíın clckıruøıíukć mixy na adwsu obıcdımvka ıisťny cz..
1Í10$Ołfiflímüümwlim Mb“ PIUSWđflif-'Mfli đwììflwwlfl (lřčh' (Mbywpmnì pmmžcnı opí'z. zøn .flııedmvh na uL-mz-:ıln .spniezn w. (Lou..z-quę LIL-5m. nu á ı › 2' :1a 51.141. | Svaênm. 140411125... i;e] prosıřcdmctvšm on--1inc omedflávkovcho 1 nmušuiť umístěného na iıxrcıncu. 'ich .sımnknch C'HÍJ.
Ú Lťłżľoníckým podaııim na Klıcnıskć oxidš'ťui (cenırála) převzali obfićnàwąv' je pon nżııo písunnvıı ı sdćlcnim prosıícdız Ǐamm cľckırgxřmñš RYGŠENŠCKA s'fAmCí-l KRAěE Wsoćmp
PŘÍML': UMEDÄÁVKY , . .m :qı 043 9mm 241 043 m. zflnnżı øhnánnvúzgzflnky vz Se* sždlem v Jıhìave

územní pracoviště Haviíčkùv '„ - -
Šzáflwć 21m, 5398 “ -

v Haviíčkově Brodě

Dne '1.9.2017

RAZÉTKO A POD " 'Z '
gnfiäăgggľž Le Cheque DéjeunerS.m ŠZeľenv pruh 1560/991 110 001'Jxahú 1 gro etelefon: 2411 043 11511101: 241 043 911? 4:--maìt Išlíefltske\_ııgsc!‹3 cz ` usb: nv.“ scky.cz] [Čł112913671...vn ø.. Chčžqumje z-ęflm
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šàö kšiemfl: 101882 000003 IČ: 71009311 DIČ;nám finny: Krajská hygienickáA Stanice kraje Vysočina Se Sídìem v Jihlavěadresa dodání: Pražská 1-27
tel: 565301350c-mažš:mh$jìh.02 . fax:Zodpüvědný šëracovník pro převzetí : - . v › i ť ‹

počet zaměstnanců: 'l 6

m 4

JLfcćıkemnøxnináınx'høánøżfluçč) 18 000,..
' ~i- provize...........%

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21 % DPH Z provize a man. poplatku
QLKEM 18 0005' l jzı'ůsofi PLATBY:

V IlO'lUVOSTI O PROFORMA FAKIURDU ® NA DOBIRKL! O
Objednılla

Požadovaný ıemıin dodání;(hůlkovým pismun)
m'ıLsžrrÉ [NI-'ošmAcsz
- objednávka musí obsahovat kromě ži-:mfikxäh íıšąę Kluzzı (ıhu S3523. ÉC. DIČ) Lalć údaje oıypn :ı mnoìsıví objcdnàvčmýclı poukázal; a gcjıch nomıxıálııiclı hodııolách n dále koııIaL1ni údaje osoby odpoıědìxé

L1 podání olıjodmàlky
- pro objednávku [7; »yužíı :názvů-xy ob;:;hzvł;zs3 Suˇmizžm :na mama,“ (lı sım'áıkâclı CEIDORIEDNÁVKA POUKÁZEK
a) pošıon na adresu Le Chao-_: Džycııxr s š o, Zda, xx' lícůšű, 13,0 00 Praha 4 (cęııırálêı)xb) fmxcnx nu čísla: +420 2:! 043 §13,
c) c-mgıilcm pmflřcùıımızn :Isla-niž' ná; a: ıùsı: obfuđťmìzgflclycıd) Osobnim donıčznim nabo gťuäeci-ımia 'ani-21.15: (ıřcıi osoby) oprołì poıvrzxzni o přcvznıı' objednávky na cenırùlu společnosti (Le Chcquę Dćjęuncr s. r. o , Zelzný pruh 1560:'99, 140 00 Praha 4),
e) prosıřcdıxicıvim cnvlınc Dąeiúhžn-.iın :':ıťmıia'z Měla na mıcmcmvých Sm'm kàch CHI).f) lelefomclq, m podáním na‰oć'áčšai (milá) -přemti objednávky je polvmaıu písemným Sdčlcním pmsıřulnicxvim cleimonícké poštyPŘÍMÉ: owEDNÁc
ľa×4241043 912,::1424164312Ĺe-mıà Qąuhıxhšıycz

v PELHŘIMOVÉ mwëmsmčmw,Dne 1.9.2017 zzvn
šłrčžsžá :22 :*ššfišRAZITˇ O:*žfwflóçáš

Š ‹
,1%355žg1 Le Chcqnø Dćjenner ınø. i Zelený pruh 1560/99 1 140 00 Praha 4 gł'OMš W;\ '2 :2- -":" '. : . `: _ v:

,5,32% telefon. 41 043 III l fax 41 043 911 le máıl lxlıentske@selxycz| web www seky cı I łČ, 62913671 Ghequedawune,Tam) Jakwmr.: łnmżujic l; dn'łnny Jcì'ıo 825-5. u #4:m un :xmlcčnuslı L4: Choąžıc [23cm K ru x mibyl dal: lin'm ćı juwl: Rnıımhżma'fl à-:z Jqıłıu wuhlmı Kód 'Jolmıımııx M šli-A402
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a) pošıon na adresu Le Chao-_: Džycııxr s š o, Zda, xx' lícůšű, 13,0 00 Praha 4 (cęııırálêı)xb) fmxcnx nu čísla: +420 2:! 043 §13,
c) c-mgıilcm pmflřcùıımızn :Isla-niž' ná; a: ıùsı: obfuđťmìzgflclycıd) Osobnim donıčznim nabo gťuäeci-ımia 'ani-21.15: (ıřcıi osoby) oprołì poıvrzxzni o přcvznıı' objednávky na cenırùlu společnosti (Le Chcquę Dćjęuncr s. r. o , Zelzný pruh 1560:'99, 140 00 Praha 4),
e) prosıřcdıxicıvim cnvlınc Dąeiúhžn-.iın :':ıťmıia'z Měla na mıcmcmvých Sm'm kàch CHI).f) lelefomclq, m podáním na‰oć'áčšai (milá) -přemti objednávky je polvmaıu písemným Sdčlcním pmsıřulnicxvim cleimonícké poštyPŘÍMÉ: owEDNÁc
ľa×4241043 912,::1424164312Ĺe-mıà Qąuhıxhšıycz

v PELHŘIMOVÉ mwëmsmčmw,Dne 1.9.2017 zzvn
šłrčžsžá :22 :*ššfišRAZITˇ O:*žfwflóçáš

Š ‹
,1%355žg1 Le Chcqnø Dćjenner ınø. i Zelený pruh 1560/99 1 140 00 Praha 4 gł'OMš W;\ '2 :2- -":" '. : . `: _ v:

,5,32% telefon. 41 043 III l fax 41 043 911 le máıl lxlıentske@selxycz| web www seky cı I łČ, 62913671 Ghequedawune,Tam) Jakwmr.: łnmżujic l; dn'łnny Jcì'ıo 825-5. u #4:m un :xmlcčnuslı L4: Choąžıc [23cm K ru x mibyl dal: lin'm ćı juwl: Rnıımhżma'fl à-:z Jqıłıu wuhlmı Kód 'Jolmıımııx M šli-A402



kód klienta: 101882' 000004 IČ: 7100931 1 DIČ:
název finny; Krajská hygienický stanice kraje Vysočina se Sídiem v Jihlavě
adresa dodání: KHS ÚP Třebíč, Bľáfova třída 31, 674 01 tel: 568 858 311e-mail. 'l _› ""7" VMÍI'Äíl'lSJ'll'lEZ fax:
Zodpovědný pracov íl< pro převzen'm

počet Zaměstnanců: '16

`oùìšáżek m d
19.800,“ Kč

fCelkem nominální hodnota (Kč) 1 9 800 ,MKČ Á
+ provžze..... ......%

+ manipulační poplatek (Kč)

+ 21% DPH Z provize a man, poplatku

QELKEM 19.800,-- Kč Jzrűsou PLATBY;

V !“lOTOYOS'!'l PROFORMA FAKÉIĚROU NA DOBÍRK [Š 0

ohjflhzćfø Pnžzxáøvanyxvnnšn đnčáni Začáì'ek Září(hůlknvým písmam)
DLˇ'Lnżm': INıˇoRMAcrtz
- objednávka musi ubsahnvzı: kromě ıduınlikflćrxlho ùâajc Klıcnm (adzťsu Sídla, IC, DlC') lııke' ı'ıdzljeo Typu ıı ııınužstvı objúdnávaných poukázek .1 cıhtı nflıııına'lmxlı hodnotám a dál: Lwžhıkani udal: osoby nn'pm MnęLa podiu objedaávlą-
- pro objednávku lm využít rypıwvamý ubgednflrkm'y fomıulšıř umısıčııy na mıęmcxowycìı Su'ıuıkád: CHD
(DNEDAAĂVKA POUKÁ'LEK
a) Wšruu na :đrcsu L: Chcquc ccuncr s r 'o . ZL-lı'ny flnılı 1560/99. 1-10 C10 Praha 4 (cmıraluLb) faxem na Číslo +420 2-11 043 (iìš.
c) ø-mnılcın pıusıžżđnıcťvšm nlclumıuckć pošıy ııa adresu objednavkaz'glseky L7`d) osobním daruı'xnínı nebo prostřcdnımím doručovąıcln (třeú üsahy) oprou potvrzznı o pícx'ıćn obıcđnavky na centralu snolcćnosaı [Le Chuque Dqęıaııızı s r o . Ăelimy pruh lFàıfl'W. I-lš) 00 Pıahêı 4).c) prosäžcqvšm Dn-ìiac objednávkového úınnuláìe. mnı'sıêııćlıo na sıııcmcmvých sıraııkčıch CHD,l) xelefonıckým padánim na Klzaııskć odđèlcıu' (cemrż283- převzatí objeđnàvlqjc poofl'zcuo pisemnym Sdělcnšm prosıřulmnvím clclummcké pošxyPŘÍMÉ OmanNĂvKY
fax 24! (3-33 952.!cl : 24! 041 Il!.c-ınall' Dbjfiđııavkaýšsrky cz

v Třebíči ' *š“šž.ššfán “ ˇˇ
Dne 1. 9. 2017 umímšìnšu i'

flá'žši V ,ľzšıxšn -v' RAZITKO A Po“.
àë
äšgžgggrˇž Le Chequc Déjeuner SLO. I Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 ˇ(v ; Š telefon124l 043 11! Š fax: 241 043 911 [cz-mail: klientske@seky.człwcbz wwwáekyxzflC: 62913671 he I _~ „W

c qLeceJeuner'Tx-miz ılnìíunru: [mna-Jih: m nluu'fl m :rim ohm y: Wćálráflisız: svalcimxiı 2x L'n-.ıgufl Éxgçım: x ı u `ı Sao-Jam hu .šařv ĂlE-:n iz :znak 24mm .ınhršjcjıřflznflàıl nzı Rod ćx-ì.:ı:ıw:ı:\ı .SOřłˇűłl 2
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kód kiienxa: 1018532000005 IČ: 71009311 DIČ:
název finny: Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina Se Sídřem v Jihlavě
adresa dndánx'z Tyršova 3, 59? 01 Žďár nad Sázavou mi: 566 650 852

'“ " '“` ` " ' 4 v fax; 566 656f 888
„xe-mail: ›` “

Í'Pęčèž póuiäázçek
» vkšëkęyšzknřże

V 1.20

ť' \

(Celkem nćmínáiıií hodnota (Kč) V 28808,- x
z +peize.,„...„..% v

f .+“ mánžpułační poplatek (Kč)

+ .. x. % WH z provize -a man. pnpłatku _. ›

kcELKEM 8 I 28.800,- 8 ,1
ZPŮSOB Pınvı'mˇz

V HOTDVOSTI PROFORMA FAKTUROL' NA DOBÍRKU O
, A › . ıObjúnava . > v Požadovaný termin dodání: do tydne _

(hůlkovým písmem)

DŮLEŽITÉ INFQRMAcsz
ˇ Oìýcdnávkı musí Obsahovat kmmě íđcuìiíikačního údaji: Rl'rema (adıćsa siđła. ICZ DIČ) také udaje mypu a množsıvı øbšeânivąných poukázek ajej'ıch nommálxıíclı hodnmášzìı a dáli: kcnxakmi údaje ozıcby odpavêdni;zn vndâní Dbjcdııávky
- pro :xbjcdnávku ìze využil mıızıwany øšıjcclnávkoą' fommľáı* umısłčný na imflmeımých Smírıkéch CHD
OBJEDNÁvK-x YOUKÁZI-:K
až poštou na adrcsu Le Chaąue Dćjeuncı x fV o , Zelený pruh ISGUÍQIJ, [40 OU Praha 4 (ccmrżüay
b) faxem na číhìn. +42G 245 043 91.5.
c) e-mailęrn pmstìzdnícm'm elćkııickć pošty na adresu ohicđnzıvkafisckycz.
d) osøbnmı durııčenřm nabo prosıřcćfıicwim domčuvmcľc (zřžú osoby) oproti peıvflcní øpšçvzflu' objednávky na cvmrıìlu Spolcônastì (Lz: Cheque Déja-una' s r. o Q Zeżťćıý 5mm 1560/99. 140 Oíl Praha-1).c) pmrřzdnicwlm (sn-Ein: objednávkového fnrınuìáře umístěného na šısıcmetavýclı stránkàa'n CHE).
Í) xcłcíoııickým půdáuím na Klimtsšaé oddělení (nemám) _ šuf-meni Objednávky jc pam-Zeno píscnurý'm Sdčìem'm pmaıřcdnicm'm ckknoni-:kć pnšxy
PŘÍMÉ Ommm'Ăc
fax 24) 043 9l2, Ldu '341 043 Ill. c-x'naìl: obžaćšmvkaýšsckflcz

V e Žďáře nad Sázavou
Q Sêíìâvsu

Dne 'I .9.2017 A z nad Sázavøu
RAZÍTKÓ A PODPISWW.,

x „ˇ“ Lfl chflqnfl Dêjęnner sm. g Zęıflný pruh 1560/99 i 140 00 Praha 4 ˇ gľoä‹ tešefoıı: Zăì 043 111 štä'x: 24k 043 9U Š s-maı'l: kìientskelëjsekyxzžwcb: wwwsekyxzš IC: 62913671 F Hmm d k 'r T
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Í) xcłcíoııickým půdáuím na Klimtsšaé oddělení (nemám) _ šuf-meni Objednávky jc pam-Zeno píscnurý'm Sdčìem'm pmaıřcdnicm'm ckknoni-:kć pnšxy
PŘÍMÉ Ommm'Ăc
fax 24) 043 9l2, Ldu '341 043 Ill. c-x'naìl: obžaćšmvkaýšsckflcz

V e Žďáře nad Sázavou
Q Sêíìâvsu

Dne 'I .9.2017 A z nad Sázavøu
RAZÍTKÓ A PODPISWW.,

x „ˇ“ Lfl chflqnfl Dêjęnner sm. g Zęıflný pruh 1560/99 i 140 00 Praha 4 ˇ gľoä‹ tešefoıı: Zăì 043 111 štä'x: 24k 043 9U Š s-maı'l: kìientskelëjsekyxzžwcb: wwwsekyxzš IC: 62913671 F Hmm d k 'r T


