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

č. objednávky: 
sales order no. 

č. výdejky: 
picking req.no.

č. faktury:
invoice no.

Dodavatel: Roche s.ro. 

Sokolovská 685/136Í 
Praha 8 
186 00 
IČ: 49617052

datum vystavení:
dáte of creation 

číslo objednávky:
purchase order no.

13-Dec-2018

2018-99-00321
Odběratel: FN Motol 
Customer v v̂alu 84//1

Praha 5 150 06 
IČ: 00064203

Doručit do:
Deliver to

Pozice

item no.
Lednicové zboží/cold-chain g o o d s

Popis přípravku/Description
Množství
Qty

i
Avastin 100 mg

2
Mabthera 1400 mg

3
Mabthera 500 mg

4

5

6

7

8

9
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Pozice

item no.
Ambientní zboží/ambient goods

Popis přípravku / D e s cr ip t io n
Množství
Qty

i

T ■' ■■■. : /; ; -. ■

3

4

5

6
-------------------------------------------------- ---------------

Další informace/Additionai info



Od:

Komu:

Datum: 13. prosinec 2018 10:39
Předmět: Re: objednávka 2018-99-00321 Avastin 100 mg, Mabthera 1400mg, 500 mg

Dobrý den,

(yĈ f\ ýyAv lo s i no?

Potvrzujeme přijetí objednávky. Zboží bude doručeno následující pracovní den.

Vážení obchodní partneři,

Vzhledem k blížícímu se konci roku 2018 vás informujeme o provozu objednávkového a logistického - 

oddělení R O C H E  pro režim přímých dodávek.

Za letošní poslední možné a akceptované objednávky budeme považovat obiednávkv. které obdržíme 

do pátku 28. 12. 2018 do 13:00 hodin. ~ ' ' ' ...

Tyto akceptované objednávky zpracujeme a dovezem e do nem ocničních lékáren v nnnrlpií t i  1 ?
2018 ---------- 1 1

^IQCg-ŽQJ-LgMsdnáxky^MČneirre^zgracoyáivatj^ 1..2019 a prvním den doručeni zboží hnrie

Věříme, že naše včasná informace vam pomůže naplánovat Vaše skladové zásoby na konci roku i v 

návazností na chystaný nový cenový předpis, který by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2019 a s velkou 

pravděpodobnosti ovlivní ceny některých našich léčivých přípravků.

V případě nejasností se na-nás neváhejte obrátit.

Děkujeme.

Za R O C H E  Hospital Key Account Managers tým 

S pozdravem, Best regards,

Hospital KAMs Lead

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že od 18. 8. 2017 je účinná novela zákona o registru 
smluv, díky které není nutné akceptovat objednávku výlučně písemnou formou. Konkrétně se 
jedná o novelizované znění § 8 odst. 2 zákona. Novela umožňuje, aby byly smlouvy 
uzavíraný tzv. smíšenou formou, kdy pouze návrh na uzavření smlouvy (objednávka) má 
písemnou podobu, akceptace návrhu smlouvy pak může mít jen formu ústní či konkludentní. 
V,registru smluv pak bude zveřejněn pouze textový obsah smlouvy ve znění odpovídající 
přijatému návrhu.
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Níže uvedené léčivé přípravky Roche patří mezi léčivé přípravky, kterých se netýká povinnost 
zveřejňovaní jednotkových cen ve smyslu dopisu ministra zdravotnictví ze dne 3. 9. 2018 
c.j. MZDR 25960/2018-03/OPR, jelikož jsou ovlivněny risk-sharingovým schématem mezi



zdravotní pojišťovnou a společností Roche a naplňují objektivní znaky obchodního tajemství: 
Mabthera, Kadcyla, Perjeta, Zelboraf, Cotellic, Ocrevus, Gazyvaro (kód SÚKL' 00265441 
0026543, 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:
Confidentia lity Notě: This message is intended only 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 Thu, Dec 13, 2018 at 10:36 AM 
Dobrý den,

wrote:

ráda bych objednala zboží podle přiloženého objednávkového formuláře.

Číslo objednávky FN Motol: 2018-99-00321

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 přílohy pouze informativní charakter. Tato zprava ani její přílohy v zadnem ohledu 
FN Motol k ničemu nezavazuji. Text teto zprávy nebo jejich priloh není návrhem na 
uzavřeni smlouvy, ani přijetím pripadneho návrhu na uzavřeni smlouvy, ani jiným právním
jednáním směrujícím k uzavřeni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovědnost 
FN Motol.



(inCuding any attached

ofaproposal to conc/ude a contract nor anvrthe ?°nC! Ude 8 COntracť' nor tha acceptance
contract; nor does it create any pré-contractŮa iZZn ^  f °  condudi"9 any
Hospital. Y Pre contractual liability on the part of MotoI University


