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Václav Marek

Od: @nemopisek.cz]
Odesláno: 15. listopadu 2018 15:05
Komu:

Předmět: RE: Cenová nabídka číslo: 003 900141

Dobrý den,  
 
Děkuji Vám za cenovou nabídku na BTK, kterou akceptuji. Prosím o provedení předepsaných 
úkonů při BTK. 
 
S pozdravem 

zdravotní technika 
Nemocnice Písek, a. s. 
Karla Čapka 589 
397 01 Písek 
tel.: 382 772 063 
mobil: 602 494 026 
email: marek@nemopisek.cz 
 
-----Original Message----- 
From: a@cheiron.eu]  
Sent: Thursday, November 15, 2018 11:17 AM 
To:  
Subject: Cenová nabídka číslo: 003 900141 
 
Vážený pane inženýre, 
 
na základě Vaší objednávky č. 18/599/MA Vám zasíláme cenovou nabídku na provedení BTK u 
zdr. postředků. 
V cenové nabídce jsou uvedeny náhradní díly, které výrobce předepisuje vyměnit při 
periodické BTK. 
 
Pokud je součástí monitoru vitálních funkcí analyzátor anestetických plynů, nebo 
analyzátor CO2, je nutné provést kalibraci kalibračním plynem. Tento úkon je nezbytnou 
součástí PBTK monitoru a bude navíc účtován položkou: 
871-12 Kalibrace, ověření analyzátoru plynů AA, CO2 v hodnotě 1 300,- Kč / ks + DPH. 
 
Pokud jsou na zdravotnickém prostředku umístěny odpařovače Blease nebo Penlon, periodickou 
BTK účtujeme 900,- Kč/ks + DPH. 
 
Čas nutný ztrátový bude účtován dle počtu osob, 250,- Kč/hod +DPH. 
 
Obchodní podmínky: 
----------------------- 
 
- platnost nabídky 3 měsíce 
- záruční podmínky 3 měsíce od předání zboží 
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s. 
 
Obchodní podmínky jsou  uvedeny na:  www.cheiron.cz 
 
S pozdravem 
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Servisní oddělení 
 
CHEIRÓN a.s. 
Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň 
 
Tel:  +420 377 590 432  
Mobil:  +420 725 751 606  

www.cheiron.eu 
 
Výrobce a dodavatel zdravotnických prostředků 
i služeb v oboru anestezie a intenzivní péče. 
------------------------------------------ 
"Informace v tomto e-mailu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti 
CHEIRÓN a.s. směřujícím k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Informace v e-mailu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a 
informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost CHEIRÓN 
a.s. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou 
společnost zavazovat a za ni jednat (statutární orgány a osoby zmocněné na základě plné 
moci)." 
   
Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text 
nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností CHEIRÓN 
a.s. za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných 
právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se, prosím, jakékoli 
manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další 
osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte 
ze svého počítače. 


