
Od:
Komu:

Datuml 02. leden 2OI9 L4:4O
Předmět; RE: SZM FN Motol 2322428 pro BS PRAGUE MEDICALCS, spol. s r.o.

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky níže.

S pozdravem,

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o,
K Červenému dvoru 3269l25a
130 00 Praha 3 - Strašnice
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Společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol, s r.o, upozorňuje, že tato zpráva nenrá charaliter jaliékolit, nabid§. návrhu na uzayřeni smlouv1,.

nepředstavuje potvrzení ve smyslu ust. §l757 zils, č, 89l20l2 Sb,, občanslqi zákoník, ani veřejný příslib či jiné právni ujednání zavazující jejího

odesílatele (společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.) a rovněž se nejedná o přijetí náyrhu na uzavření smlouvy (dohody) či obchodní

nabíd§, Aby byl 1alýkoliv potvrzovaci dopis či nabídka nebo návrh smlouvy (dohody) závazný, musi bj,t toto r,ýslovně potvrzeno s uvedením, že se

jedná o takové potvrzení nebo také o znrěnu návrhu smlouvy (dohody), či případně, že se jedná o změnu obchodní nabídky, anebo z obsahu emailové

zprávy nebojejí přílohy musíjednoznačně vyplývat (např, v podobě pofvrzení objednávky), že společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r,o,

do smluvního vztahu v podobě uzavření smlouvy s adresátem emailové zprávy vstupuje.

Tato zprávaje důvěrná a obsahuje inlbrmace určené pouze pro výše zmíněné příjemce. Pokud nejste jejím zanrýšleným příjemcem, vezměte prosím

navčdomí, že veškeré šíření, distribuce či kopírování této zprávy ajejích přílohje přísně zakazárro, Pokudjste zprávu obdrželi omylem, uvědonrte

prosím okamžitě odesilatele azprávu a jeji přilohy vymažíe"

-----Original Message-----
From:
Sent: Wedn€sdav- ]anttan, ) )^1o í,q7 DM

To:
Subject: SZM FN Motol2322428 pro BS PRAGUE MEDICAL L), spol. s r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol Objednávka číslo: 2322428

V Uvalu 84 ID : 297t92
150 18 Praha 5 - Motol Datum : 02.01,2019
IČo: 00064-203
DIČ: CZ000642O3 Dodavatel:
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BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r,o.
K Červenému dvoru 3L69/25a
13000 Praha 3-Strašnice

Vyřizuje:
l elefon:
Fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D Přejímkazboží Po 6:00 až2O:OO, Út-Čt S:OO až

20:00, Pá 5:00-15:00

-Objednáváme u Vás: 2t3O/4O
2L30l4O Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol - operační sály
(1B0l5B579)

Název Počet
1 Inkontinenční páska Intramesh SOFT L,I.F,T 10 Ks

130 870,00

álKS CSN GCB INSOFT U
( t4,o9,2o18 P1BV00I4L954)

Celkem:

-2I3O/40
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22lL997 Sb. a 26812014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č,235/2oo4 Sb. a musí být zaslána
zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní,
Na dodacím listě ifaktuře uvádějte vždy číslo našíobjednávky, jinakzboží nemŮže být převzato
a faktura vyřízena.
Dodávejte pouze celá balení.
Žáaáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kébez DPH fakturujte až pozveřejnění v registru smluv
ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1 zákona 4, Sqo/zo/S sbi o registru smluv.
NenÍ-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.B9l2O12 Sb.)
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