
Fakultní nemocnice Motol
Objednávka Roche
č.zákazníka: 
customer no. 

č. objednávky: 
sales order no. 

č. výdejky: 
picking req.no.

č. faktury:
invoice no.

88305011

Dodavatel:
Vendor

Roche s.ro. 
Sokolovská 685/136Í 
Praha 8 
186 00 
IČ: 49617052

datum vystavení: 
dáte of creation 

číslo objednávky:
purchase order no.

25-Nov-2018

2018-99-00300

Odběratel: FN Moto1
. V Úvalu 84/1 
Praha 5 150 06 
IČ: 00064203

Customer

Doručit do:
Deliver to

Pozice

item no.

Lednicové zboží/cold-chain goods

Popis přípravku/Description
Množství
Q ty

1 Mabthera 1400 mg
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Pozice

item no.

Ambientní zboží/ambient goods

Popis přípravku / Description
Množství
Q ty
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Od:

Komu:

Datum: 26. listopad 2018 11:04

Predmet: Re: objednávka 2018-99-00300 Mabthera 1400 mg

C A  V ' ' C ^

Dobrý den,
ST

Potvrzujeme přijetí objednávky. Zboží bude doručeno následující pracovní den

Zároveň s' Vas dovolujeme upozornit, že od 18. 8. 2017 je účinná novela zákona o registru - 
smluv, diky ktere není nutné akceptovat objednávku výlučně písemnou formou. Konkrétně se 
jedna o novelizované zněm § 8 odst. 2 zákona. Novela umožňuje, aby byly smlouvy 
uzavíraný tzv smisenou formou, kdy pouze návrh na uzavření smlouvy (objednávka) má 
J  P°bobu, a^eptace návrhu smlouvy pak může mít jen formu ústní či konkludentní

přUatému návrhu P0UZe ° bSah Sml° UVy Ve znění Zpov ída jíc í

Níže uvedené léčivé přípravky Roche patří mezi léčivé přípravky, kterých se netýká nevinnost 

č^ ^  ZDR^5960/2O l^  CF3 / O P R ^  ^  ^  mm'Stra
t  25960/2018-03/OPR, jelikož jsou ovlivněny risk-sharingovým schématem mezi

Mabthera f  °biektívní Znaky “ b^odního tajemství:
0 0 PRS4 h Zelboraf' Coteílic, Ocrevus, Gazyvaro (kód SÚKL: 0026544'

026543, 0194634; 0194633; 0193870; 0168973; 0209056; 0222682, 0210050).

S pozdravem,
ROCHE, s.r.o.
Futurama Business Park Bld F 
Sokolovská 685/136f 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

telefon:
e-mail:
website:
Conf,dent.al,ty Notě: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain 

confidenťa1 and/or proprietary Information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and 
delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited

S pozdravem,
ROCHE, s.r.o.
Futurama Business Park Bld F 
Sokolovská 685/136f 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

telefon:



e-mail:
website:
Confidentiality Notě: This message is intended oniy for the use of the named recipient(s) and may contain 
confidential and/or proprietary information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and 
delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

S pozdravem,
ROCHE, s.r.o.
Futurama Business Park Bld F 
Sokolovská 685/136f 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

telefon: 
e-mail: 
website:
Confidentiality Notě: This message is intended oniy for the use of the named recipient(s) and may contain - 
confidential and/or proprietary information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and 
delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

On Sun, Nov 25, 2018 at 10:08 AM vrote:
Dobrý den,

ráda bych objednala zboží podle přiloženého objednávkového formuláře.

Číslo objednávky FN Motol: 2018-99-00300

Prosím o potvrzení přijetí objednávky do emailu ve formě přiloženého pdf. V potvrzení, 
prosím, vždy udávejte naše číslo objednávky

Děkuji Vám.

S pozdravem

Oddělení centrální přípravy cytostatik 
Nemocniční lékárna 
Fakultní nemocnice v Motole 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5

Email:
Telefon:

- -  Upozorněni: Neni-li v teto zprávě výslovné uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava 
nebo jeji prilohy pouze informativní charakter. Tato zprava ani jeji přílohy v zadnem ohledu 
FN Motol k ničemu nezavazuji. Text teto zprávy nebo jejich příloh neni návrhem na 
uzavřeni smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavřeni smlouvy, ani jiným právním 
jednáním směrujícím k uzavřeni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovědnost



FN Motol.

Disclaimer: If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached 
files) is intended purely for informátory purposes and does not represent a binding 
agreement on the part of Motol University Hospital. The text of this message and its 
attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance 
of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any 
contract; nor does it create any pre-contractuai liability on the part of Motol University 
Hospital.


