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Objednávka č. 00050/2018

OBJEDNATEL DODAVATEL

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

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Na Poříčí 1076/5

IČ: 00845451 11000 Praha 1

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 24745391

DIČ : CZ24745391

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

ažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

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

pobočka V Ostravě, pobočka

Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu : 27-1644935359/0800

 

Objednáváme u Vás :

Objednáváme u vás stravenky v nominální hodnotě 60 Kč, v celkové ceně 151 321 Kč.

Datum splatnosti faktury je 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 vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne

: iručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle

objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně

(emailem) oznámí.

Lhůta plnění :

Cena vč. DPH :

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

28.02.2018 STATUTÉIŽÉLŽÉŽÉOŽSTEAVA

151 321,00 Kč H Tahová

„ , , . . .3.

Matustlkova Mlchaela Ing., 599420117, mmatustlkova©ostrava—hrabova.cz
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(oprávněná osoba)

 

QSTRAVA!!!



Matuštíková Michaela

Od: Edenred Web <noreply-EdenredWeb©cz.edenred.info>

Odesláno: 15. února 2018 6:09

Komu: Matuštíková Michaela

Předmět: Objednávka byla uhrazena

POTVRZENÍ O PLATBĚ

Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

 

Vážená paní Matuštiková,

Přijali jsme platbu objednávky č. 2000984603, vytvořenou dne 1/29/2018.

. Pokud jste zvolili dodání na adresu, objednávku připravujeme k odeslání.

. Pokud jste zvolili osobní odběr, můžete si ji již dnes vyzvednout na naši pobočce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 234 662 140, nebo nám napište

prostřednictvím kontaktního formuláře.

S pozdravem

 


